
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sprzedaż i dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531570172

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-062

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774020398

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozcentrum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozcentrum.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38aa61e4-9130-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024957/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 11:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zozcentrum.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: poczta elektroniczna zamawiającego
: ireneusz.hofman@zozcentrum.pl;poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu – https://epuap.gov.pl/wps/portal/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni
posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. Zamawiający może komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego, email:
ireneusz.hofman@zozcentrum.pl jednakże z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest złożenie oferty za
pomocą poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
SP ZOZ Centrum z siedzibą przy ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole, e-mail: anna.d@zozcentrum.pl, tel.
(+48 77) 40 20 390;• inspektorem ochrony danych osobowych w jest Anna Doszczątek, kontakt: ul.
Kościuszki 2, 45-062 Opole; e-mail: anna.d@zozcentrum.pl;• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu
archiwizacji; podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa PZP i wydane na jej
podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,• Dane
osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem
przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
zawartych umów; • Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania
umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy),• obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;• posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje
Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-C-1-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) w ramach realizacji zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV)” Minimalne warunki dla przedmiotu zamówienia: Wymagana ilość
464 dawek szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV, w dwóch dawkach
szczepionki, co najmniej czterowalentna), dla dziewcząt urodzonych w 2009r., uczęszczających

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024957/01 z dnia 2021-03-30

2021-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



do szkół podstawowych na terenie miasta Opola oraz zamieszkujących w mieście Opolu i
uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola. Rodzaj i zawartość opakowania:
Zamawiający wymaga, aby 1 dawka zawiesiny do wstrzykiwań zaopatrzona była w ampułko-
strzykawkę z korkiem tłoka oraz z igłą, w opakowaniach po 1 szt.Oferowana przez Wykonawcę
szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) musi być dopuszczona do obrotu i
stosowana na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub
materiałów medycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena - 60%, jakość 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają
wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy
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Prawo zamówień publicznych dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym,Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie,b) uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważny wpis do
właściwego rejestru wytwórców lub importerów/eksporterów produktu leczniczego lub ważny
wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. d) zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych
elektronicznych bazach danych,w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –
pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Ważne, aktualne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu
leczniczego (w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik: Oferta
Wykonawcy nr 1 do SWZ), wypełniony i podpisany szczegółowy formularz - cenowy, (zgodny ze
wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:1) zaistnienia w trakcie
realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia
oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu Produktu,
modyfikacja/zmiana parametrów Produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej
realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie
zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu Towaru równoważnego, tj. Towaru o co
najmniej takich samych cechach, co dany Produkt określony w załączniku Nr …. Wykonawca
rozpocznie dostawy nowego Produktu pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych
zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto;2) zmniejszenia zakresu realizacji
Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży
przez producenta Produktu określonego w załączniku Nr 1 do Umowy i braku możliwości
zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego Produktu Produktem równoważnym. W takim
przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na
realizację Umowy;3) zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw Produktów ze względu na
zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego
uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych netto określonych w Umowie.
Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego lub elektronicznego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;4) zmiany i/lub ustalenia nowych osób
uprawnionych do realizacji Umowy. Zmiana osób zostanie dokonana w formie pisemnej lub
postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało
sporządzania aneksu do Umowy;5) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do
odbioru dostarczonych przez Wykonawcę Produktów, wymienionych w załączniku Nr … do
Umowy. Zmiana osób, zostanie dokonana w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, co nie
będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do
Umowy;6) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u
Zamawiającego;7) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;8) zmiany numeru rachunku
bankowego Wykonawcy;9) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: of. nalezy złożyć przez platformę dostepną pod adresem:
www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024957/01 z dnia 2021-03-30

2021-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
	4.3.6.) Waga: 40
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	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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