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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej
lub przekraczającej kwotę 221 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) zwanej dalej „Ustawą”.
Postępowanie zostanie przeprowadzone również na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
CZĘŚĆ A – Postanowienia ogólne
I. Zamawiający:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1,
tel./faks: (015) 812 32 08
Adres poczty elektronicznej: e-mail: przetargi@szpitaltbg.pl, adres strony internetowej: www.szpitaltbg.pl ,
adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /WSTarnobrzeg/SkrytkaESP
II. Oznaczenie postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest:
WSz – II.4.291.63.2019 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.
III. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 221 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”,
należy przez to rozumieć Ustawę Prawo zamówień publicznych.
Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót SIWZ, należy przez to rozumieć – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.
CZĘŚĆ B – Postanowienia szczegółowe
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 48 pakietach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
33652100-6 Środki przeciwnowotworowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3. Ilości wskazane w Formularzach cenowych Załącznik nr 2 do SIWZ – są wielkościami
orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana
w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na
przedmiot zamówienia objęty niniejszą SIWZ.
4. Podane w SIWZ formularzu cenowym nazwy handlowe są przykładowe. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert równoważnych, tj. równoważnych farmaceutyczne i terapeutycznie.
Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące zagadnień biorównoważności leków; zmodyfikowano wg
Kaliszana i Janickiego.
Równoważność farmaceutyczna
Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą
ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci
leku,odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania
taką sama drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej,
gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować
różnice w rozpuszczaniu oraz biodostępnosci, a w konsekwencji w działaniu środka
farmaceutycznego.
Równoważność terapeutyczna
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Dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich
podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są
takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań.
5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ.
III. Oferty częściowe:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Przez część na jaką można złożyć oddzielną ofertę należy rozumieć Pakiet.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje, w pakietach.
4. Ofertę można składać do jednej lub kilku części.
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów:
1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3) 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) 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.
6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych: pdf, doc, docx, .xls, .xlsx i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”
a następnie
wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
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6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert
i wniosków)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem postępowania - WSz – II.4.291.63.2019).
2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku braku możliwości przekazania dokumentów za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji) spowodowanej problemami technicznymi systemu informatycznego ePUAP,
Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów wymienionych w pkt 1), opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, drogą elektroniczną na adres przetargi@szpitaltbg.pl.
4. Informacje pozostałe
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
3) W przypadku otrzymania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w wersji nieedytowalnej np. pdf, Zamawiający wymaga aby treść wszystkich
pytań w formie edytowalnej wysyłać dodatkowo drogą elektroniczną na adres
przetargi@szpitaltbg.pl.
4) SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.szpitaltbg.pl
V. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do udzielania informacji są:
1. W sprawach formalnych – Anna Wójcik-Stala – tel. 015 812 32 05.
2. W sprawach merytorycznych – Maria Elbe – tel. 015 812 33 44,
- w dniach od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 14.00.
VI. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:
Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do
dnia 31.01.2021 r. od daty obowiązywania umowy.
VII. Wymagania dotyczące wypełniania Formularzy cenowych
1. W kolumnie nr 10 Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, winna być wpisana
oferowana nazwa handlowa przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wypełnienia
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2.

3.

4.

5.
6.

Formularza cenowego, wg wzoru załączonego do SIWZ. Wykonawca winien zaoferować przedmiot
zamówienia we wszystkich dawkach wyszczególnionych pod tabelą Formularza cenowego, które są
dopuszczone do obrotu. W przypadku określenia ilości w mg Zamawiający zastrzega sobie prawo
doboru dawek leku.
Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu cenowym. Zamawiający
dopuszcza możliwość dostawy leków w opakowaniach innych niż określone w formularzu cenowym
pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia i zachowania ogólnej wymaganej ilości, Zamawiający
dopuszcza możliwość zamiany jednostki miary wskazanej w formularzu cenowym. Zmiana może
polegać na zamianie opakowań na sztuki /lub/ sztuk na opakowania z zastrzeżeniem odpowiedniego
przeliczenia szacunkowego zapotrzebowania podanego w kolumnie nr 5 Formularza cenowego
(ilość sztuk przeliczona winna być taka sama jak podana przez Zamawiającego).
W przypadku braku produkcji leku, jego dostępności na rynku Wykonawca winien dokonać także
jego wyceny, podając ostatnią jego cenę, ustaloną w sposób pozwalający na dostawę przedmiotu
zamówienia w przypadku wznowienia produkcji, dostaw itp. W takim przypadku oferowany produkt
leczniczy musi posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu na terytorium RP. Stwierdzenie przez
Zamawiającego braku ważnego pozwolenia dopuszczającego do obrotu dla przedmiotów
zamówienia będących produktami leczniczymi spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy winni
dołożyć maksymalnych starań, by oferować przedmioty zamówienia dostępne na rynku.
W przypadku leków refundowanych wymagany jest sposób wyceny leków zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
na dzień 1 lipca 2012 r. z późn. zmianami.
Jeżeli w formularzach cenowo-ofertowych mowa jest o tabletkach to Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie także tabletek powlekanych, kapsułek i kapsułek twardych lub odwrotnie.
Zamawiający wymaga, aby załączniki do oferty, przedstawione w formie wydruku komputerowego
posiadały czcionkę min. 10.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wymaganych
opłat i podatków wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty musi zawierać koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: koszt
dostawy.
3. Cena musi być zapisana liczbowo i słownie.
4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto
uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy, koszty usługi.
5. Cena brutto może być tylko jedna.
6. Wykonawca dołoży maksymalnej staranności i uwzględni wszystkie koszty przy określaniu ceny
oferty.
7. Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy stanowiącego Załącznik
nr 5 do SIWZ, dokona wyceny w Załączniku nr 2: wpisze ceny jednostkowe netto w kolumnie 4,
podatek VAT w kolumnie 7 (wartość procentową), wyliczy wartość netto w kolumnie 6, wyliczy
wartość brutto w kolumnie 8 poprzez dodanie do wartości netto z kolumny 4 podatku VAT
określonego w kolumnie 7, a następnie zsumuje wyliczone wartości netto i brutto, wpisując
w pozycji RAZEM: Wartość netto i Wartość brutto. Wpisaną wartość netto oraz wartość brutto,
wpisze do Załącznika nr 1 Formularz ofert, dla każdego pakietu oddzielnie.
8. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może żądać żadnych dopłat,
z zastrzeżeniem zapisów określonych w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
IX. Wymagania dotyczące wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości:
Pakiet 1 – 7 350,00 zł.
Pakiet 2 – 3 630,00 zł.
Pakiet 3 – 4 794,00 zł.
Pakiet 4 – 1 855,00 zł.
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Pakiet 5 – 1 145,00 zł.
Pakiet 6 – 9 099,00 zł.
Pakiet 7 – 2 825,00 zł.
Pakiet 8 – 10 666,00 zł.
Pakiet 9 – 420,00 zł.
Pakiet 10 – 1 137,00 zł.
Pakiet 11 – 2 725,00 zł.
Pakiet 12 – 1 760,00 zł.
Pakiet 13 – 30 288,00 zł.
Pakiet 13A – 4 919,00 zł.
Pakiet 14 – 2 594,00 zł.
Pakiet 15 – 1 665,00 zł.
Pakiet 16 – 9 255,00 zł.
Pakiet 17 – 7 740,00 zł.
Pakiet 18 – 1 872,00 zł.
Pakiet 19 – 2 376,00 zł.
Pakiet 20 – 10 444,00 zł.
Pakiet 21 – 9 428,00 zł.
Pakiet 22 – 15 010,00 zł.
Pakiet 23 – 72,00 zł.
Pakiet 24 – 5 836,00 zł.
Pakiet 25 – 52,00 zł.
Pakiet 26 – 5 185,00 zł.
Pakiet 27 – 6 389,00 zł.
Pakiet 28 – 4 566,00 zł.
Pakiet 29 – 3 765,00 zł.
Pakiet 30 – 2 618,00 zł.
Pakiet 31 – 273,00 zł.
Pakiet 32 – 37 019,00 zł.
Pakiet 33 – 1 756,00 zł.
Pakiet 34 – 4 423,00 zł.
Pakiet 34A – 2 438,00 zł.
Pakiet 35 – 10 139,00 zł.
Pakiet 36 – 21 749,00 zł.
Pakiet 37 – 6 386,00 zł.
Pakiet 38 – 1 644,00 zł.
Pakiet 39 – 1 740,00 zł.
Pakiet 40 – 3 288,00 zł.
Pakiet 41 – 1 739,00 zł.
Pakiet 42 – 2 365,00 zł.
Pakiet 43 – 433,00 zł.
Pakiet 44 – 7 619,00 zł.
Pakiet 45 – 5 472,00 zł.
Pakiet 46 – 14 942,00 zł.
Pakiet 47 – 4 989,00 zł.
Pakiet 48 – 4 276,00 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium:
1) W pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego: Bank Pekao SA 66 1240 2744
1111 0010 2187 3439.
2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) W gwarancjach bankowych.
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych.
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3.
4.

5.

6.
7.

5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 2. 1), wadium musi wpłynąć na
rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne, i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
Ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej
Dokumenty o wniesieniu wadium w formach o których mowa w pkt 2. 2) do 5) należy dołączyć do oferty
w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy.
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIII. Termin składania ofert:
1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 20.12.2019r. do godz. 10:00, na zasadach określonych
w pkt IV. 2 Części B.
2. Zamawiający, w przypadku złożenia oferty po terminie, zawiadamia o tym fakcie niezwłocznie
Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
XIV. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki
Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400
Tarnobrzeg, pok. nr 4.
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia
ofert.
XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 o treści:
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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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”, informuje się,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Wojewódzki Szpital im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Adres: ul. Szpitalna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg
telefon 15 812 30 01 faks: 15 812 32 63
e-mail: sekretariat@szpitaltbg.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu jest Pani Wioletta Rudnicka, tel. 15 812 32 10, e-mail:
w.rudnicka@szpitaltbg.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. 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 ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
7. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
8. 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.
CZĘŚĆ C – Warunku udziału w postępowaniu
I. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt. 2 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. I.1.2.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt III.2.3) niniejszej części.
II. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:
1) Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 – 23 ustawy.
2) Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2016 poz. 1574, 1579, 1948 i 2260.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 791).
III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.
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1)
Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
formie jednolitego dokumentu zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016r. (Dz. Urz. UE L 3/16), – zgodnie z
Załączniku nr 3 do SIWZ, tzw. JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zasady składania oświadczenia JEDZ zostały określone w pkt IV.2. 4) w Części B.
A)
JEDZ zawiera:
a)
informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B JEDZ);
b)
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – informacje o częściach
zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A JEDZ);
c)
w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 Ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia – informację o częściach zamówienia,
których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów
(Część II, sekcja C JEDZ);
d)
wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw wykluczenia wskazanych
w Części C SIWZ (Część III JEDZ) i wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ).
2)
W przypadku, gdy Wykonawca, zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo, składa JEDZ,
o którym mowa w pkt 1) dla każdego podwykonawcy. Zakres wymaganych informacji, zgodnie
z zapisami JEDZ – Część II pkt D. Zasady składania oświadczenia JEDZ zostały określone w pkt IV.2.
4) w Części B.
3)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w Części C pkt II SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, o którym mowa w pkt 1)
dotyczące tych podmiotów. Zasady składania oświadczenia JEDZ zostały określone w pkt IV.2. 4) w
Części B.
4)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, o którym mowa
w pkt 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
w
których każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. Zasady składania oświadczenia JEDZ zostały określone w pkt IV.2. 4) w Części B .
5)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie,
o którym mowa w niniejszym pkt. składa każdy z Wykonawców na zasadach określonych w pkt IV 3 w
Części B. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu definitywnego
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1) W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego w Części C pkt I SIWZ oraz braku podstaw wykluczeniu wskazanych
w Części C pkt II SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 3).
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3) i 4),
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu,
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3)

4)

5)

6)

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
W celu definitywnego, tj.: zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1), potwierdzenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, przedkłada, z zastrzeżeniem
pkt 4:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów o których mowa w pkt 3, w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, nr KRS, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
dokumenty.
Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec Wykonawcy wydano
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności.
Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie
zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4):
1) ppkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1) ppkt a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się.
IV. Odwrócona kolejność badania ofert
1. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt.1 uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
V. Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2
Ustawy.
3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np.
pracownik jednego z Wykonawców);
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4. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może
on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji;
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw
wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców (dotyczy pkt III.2.4).
6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy określone
w pkt III.1.4) i III.1.5) obowiązują.
VI. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:
1. Oprócz dokumentów wymienionych w Części C pkt III 1.1) oferta winna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Potwierdzenie złożenia wadium.
4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału, na zasadach określony w pkt IV.2 w Części B.
5) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Każdy załącznik do oferty winien być podpisany przez Wykonawcę bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
CZĘŚĆ D – Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
I. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ.
2. Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena brutto

100%

Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto
C min
P cn = ……………………………….. x 100 pkt
Cn
gdzie: 1% = 1 pkt
( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;
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( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;
6. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w kryterium określonym w pkt 2 wynosi 100 pkt.
7. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.
8. STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający w SIWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia, takich jak:
A) Przedmiot zamówienia – Przedmiot zamówienia został określony w Części B pkt I i II oraz w
Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
B) Zakres zamówienia – Zakres zamówienia został określony w Części B pkt I i II oraz w Załączniku nr 2 do
SIWZ – Formularz cenowy
C) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wymagania zostały określone:
a) w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. W § 7 Wykonawca zobowiązany jest
zaoferować przedmiot zamówienia będący produktem leczniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września
2001r. Prawo Farmaceutyczne ( tj. Dz. U. 2016 r. poz. 2142, z póź. zm.), i dopuszczonym do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy, który posiada:


aktualne, ważne na dzień składania oferty pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP
wydane przez Ministra Zdrowia, lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii
Europejskiej lub Komisję Europejską;



aktualną kartę charakterystyki produktu leczniczego.

II. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji, jest zgodna z Ustawą nie podlega odrzuceniu i spośród wszystkich
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. Wykonawca który złożył najkorzystniejszą
ofertę wykazał brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.
III. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów;
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;
6) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy,
w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni –
15

Oznaczenie sprawy: WSz – II.4.291.63.2019

3.

4.

5.
4)
5)
6)

jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
aktualne zaświadczenie VAT, jeżeli został nadany NIP-PL – dotyczy Wykonawcy zagranicznego.

CZĘŚĆ E – Postanowienia uzupełniające
I. Istotne postanowienia dla zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera „Projekt
umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem lub
telefonicznie.
3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
II. Umowa ramowa:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
III. Zamówienia , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6) Ustawy.
IV. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
VI. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wybrania najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania
oferty –Art.93 ust.4 Ustawy.
VIII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Zmawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy.
IX. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy:
Zmawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
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X. Obowiązek wskazania podwykonawcy:
1. Zgodnie z art. 36b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w Części C SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostały określone w
Projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
XI. Zmiana treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
CZEŚĆ F – Postanowienia końcowe
1. Zasady przetargu nieograniczonego i postanowienia wynikające z odpowiednich zapisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych są obowiązujące dla Zamawiającego
i Wykonawców mimo nie ujęcia ich w zapisach niniejszej specyfikacji.
2. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również treść pytań
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
CZĘŚĆ G – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Zgodnie z zapisami Ustawy Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Przesłanki wniesienie odwołania
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. W sprawie środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast.
Ustawy.
CZĘŚĆ H – Załączniki do specyfikacji:
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Formularz cenowy
Zał. nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.
Zał. nr 5 – Projekt umowy
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