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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. J. Gromkowskiego
Ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej
214 000 Euro
pn.
DOSTAWA LEKÓW I

postępowanie znak: PN 61/20

Wrocław, grudzień 2020
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.
Nazwa oraz adres zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5, 51-149
Wrocław
Tel/Fax. (71) 3957428
www.szpital.wroc.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej 214.000 EURO zgodnie m.in. z:
− Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (TJ Dz. U. z 2019r. poz.
1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą), aktami wykonawczymi do ustawy
− Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.,
poz. 153 ze zm. )
− Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 368).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy.
2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (TJ Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze
zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 304 ZADAŃ.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
2.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawy.
2.9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
2.10. Procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP.
CPV: 33600000 – Produkty Farmaceutyczne.
2.

1.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków zgodnie z podziałem na 304 zadania.
2. Opis produktu, wymagana postać, dawka, ilość w opakowaniu, ilość opakowań przedmiotu
zamówienia szczegółowo określa FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo
warunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SIWZ „Warunki umowne”.
4. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie 2 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia.
5. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
6. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od
daty dostawy do Zamawiającego.
7. Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia do Magazynu APTEKI SZPITALA.
8. Oferowane produkty farmaceutyczne muszą posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie RP
na każdą wymaganą postać i dawkę leku osobno, w przypadku produktów nie będących lekami
– dokument potwierdzający wymagane dokumenty.
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9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy PZP.
10. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia:
4.1
4.2

Termin realizacji zamówienia: dla 304 części (304 zadań) - 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: APTEKA SZPITALA Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław, Wrocław 51-149, ul. Koszarowa 5.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.
2) spełniają warunki udziału i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania postawionych warunków/wymagań oraz braku podstaw
wykluczenia
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz
potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane określone przez
Zamawiającego wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy składają następujące dokumenty:
L.p. Rodzaj dokumentu
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Wypełniony i podpisany FORMULARZ asortymentowo – cenowy załącznik nr 1 do SIWZ.
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub
dołączonym do oferty pełnomocnictwem) załącznik nr 2 do SIWZ.
Formularz „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)” - wypełniony i podpisany
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)
załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowód wniesienia wadium.
Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę
wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba
upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla
pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (tj. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
Pełnomocnictwo winno być
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
mocodawcy.
Oferta składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym
podpisem. W procesie w składania oferty na platformie taki podpis wykonawca może złożyć:
- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu lub/i
- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku.
3

6.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania
przez oferowany
przedmiot zamówienia określonych przez Zamawiającego wymagań,
Zamawiający w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni terminie wezwie Wykonawcę
do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń:
L.p.

Rodzaj dokumentu

1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2.

3.

4.

5.

6.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.
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 PZP.
Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6
września 2001r., a w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej.
Oświadczenia Wykonawcy:
a. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
spłat tych należności,
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b. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne;
c. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716).

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu oferowanego
produktu farmaceutycznego, na każdą wymaganą postać i dawkę leku osobno,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. –Prawo Farmaceutyczne
(TJ Dz.U. z 2020r. poz.944 ze zm.).

2) na żądanie Zamawiającego: aktualny CHPL oferowanego produktu leczniczego

lub w przypadku produktów nie będących lekami – inny dokumentu
potwierdzającego wymagane parametry.

6.3. W celu potwierdzenia przez Wykonawców braku przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego i na platformie zakupowej postępowania informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekażą zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do
SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.2. niniejszego rozdziału, składa:
a. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
b. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
b.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.5. 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 ust.6.4. niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 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.
6.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale
dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem
internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
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6.7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.4 pkt 1 i pkt 2 lit b.2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert a dokument o którym mowa
w ust. 6 pkt 2 lit b.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
6.8. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące
tych podmiotów - z zastrzeżeniem pkt. 6.17
6.11. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
6.12. 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, które określi: zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego i zakres oraz okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6.13. 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, ust.1.
6.14. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.15. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 12, 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,
6.16. Jeżeli wykonawca złoży ofertę wspólną lub wykonawca powołuje się na zasoby innych
podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w odpowiedzi
na wezwanie składa dokumenty opisane powyżej. Dokumenty te dotyczą każdego z
partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego z podmiotów, na zasoby których
powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.17. JEDZ. Wykonawca musi dołączyć standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia – JEDZ aktualny na dzień składania ofert. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
6.17.
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Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest
https://platformazakupowa.pl. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
6.17.1.

Zamawiający dopuszcza w
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1
6.17.2.

szczególności

następujący

format

przesyłanych

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z ww.
formatów. Plik JEDZ częściowo wypełniony stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
6.17.3.

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie.2
6.17.4.

Jeżeli JEDZ jest podpisywany przez pełnomocnika, wraz z JEDZ należy przesłać
PEŁNOMOCNICTWO podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
mocodawcy.
6.18. Oferta składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem. W procesie w składania oferty na platformie taki podpis
wykonawca może złożyć:
- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu lub/i
- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku
(po kliknięciu Przejdź do podsumowania)
6.17.5.

7.
Oferta wspólna
7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 7.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w
ust. 7.1.
7.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 7.1. została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
7.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, w formie standardowego formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ -potwierdzające, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w
1

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do
naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
2
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia.
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana
przez poszczególne podmioty konsorcjum.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej, w
języku polskim,a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne
stosuje
się:.
Txt;.raf .pdf; .xps; .otd; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego:
a) https://platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie
dotyczącej postępowania.
b) W sytuacjach awaryjnych np. braku działania https://platformazakupowa.pl Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (TJ Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn.zm);
8.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
8.4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na platformie:
https://platformazakupowa.plprzy odpowiednim postępowaniu
8.5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane zapytania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.
8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieszcza na swojej stronie
i
https://platformazakupowa.pl przy odpowiednim postępowaniu..
8.10.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli
jest to konieczne.
8.11.
Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 8.10, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym, że termin
składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
8.12.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie
8

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją także stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/dco.
8.13 .
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej.
8.14.
Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia
należy przesłać za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl
9. Wymagania dotyczące wadium:
9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie
wadium w wysokości:
zadanie nr 1:
43,35 zł
zadanie nr 2: 268,58 zł
zadanie nr 3:
1,74zł
zadanie nr 4: 10,50 zł
zadanie nr 5: 132,90 zł
zadanie nr 6: 153,45zł
zadanie nr 7: 441,70 zł
zadanie nr 8:
52,52 zł
zadanie nr 9: 575,92 zł
zadanie nr 10: 959,80zł
zadanie nr 11: 10,60 zł
zadanie nr 12:
4,02 zł
zadanie nr 13:
7,40 zł
zadanie nr 14: 186,20zł
zadanie nr 15: 44,39 zł
zadanie nr 16:
6,42 zł
zadanie nr 17:
4,84 zł
zadanie nr 18:
5,47 zł
zadanie nr 19: 100,70 zł
zadanie nr 20: 232,32 zł
zadanie nr 21: 45,17 zł
zadanie nr 22:
9,76 zł
zadanie nr: 23
4,02 zł
zadanie nr :24 22,64 zł
zadanie nr :25 145,00 zł
zadanie nr: 26
0,56 zł
zadanie nr :27
0,40 zł
zadanie nr :28 86,17 zł
zadanie nr:29
8,97 zł
zadanie nr:30 10,00 zł
zadanie nr:31
5,60 zł
zadanie nr:32
4,00 zł
zadanie nr :33 4,25 zł
zadanie nr:34 19,60 zł
zadanie nr 35:
9,70 zł
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zadanie nr 36: 126,48 zł
zadanie nr :37 11,02 zł
zadanie nr :38
5,19 zł
zadanie nr :39 231,50 zł
zadanie nr :40 164,35 zł
zadanie nr: 41 44,81 zł
zadanie nr :42 125,00 zł
zadanie nr: 43 106,40zł
zadanie nr :44
38,30 zł
zadanie nr :45
34,04 zł
zadanie nr: 46 945,17 zł
zadanie nr :47 34,92 zł
zadanie nr :48
8,22 zł
zadanie nr :49 73,50 zł
zadanie nr :50 71,70 zł
zadanie nr :51 26,20 zł
zadanie nr :52 94,90 zł
zadanie nr : 53 21,75 zł
zadanie nr : 54 218,70 zł
zadanie nr :55 258,75 zł
zadanie nr: 56 930,00 zł
zadanie nr: 57 1619,64 zł
zadanie nr :58 179,01 zł
zadanie nr :59 179,40 zł
zadanie nr : 60 16,67 zł
zadanie nr: 61 252,00 zł
zadanie nr : 62 77,80 zł
zadanie nr :63 643,50 zł
zadanie nr :64
5,26 zł
zadanie nr :65 104,40 zł
zadanie nr : 66 108,21 zł
zadanie nr :67 81,55 zł
zadanie nr :68
8,48 zł
zadanie nr :69
8,08 zł
zadanie nr : 70 10,60 zł
zadanie nr:71
0,71 zł
zadanie nr :72 89,90 zł
zadanie nr :73 7,32 zł
zadanie nr: 74 76,00 zł
zadanie nr: 75 1,68 zł
zadanie nr :76 4,08 zł
zadanie nr :77 1,13 zł
zadanie nr :78 26,26 zł
zadanie nr :79 3,76 zł
zadanie nr: 80 1,53 zł
zadanie nr : 81 1,74 zł
zadanie nr : 82 1,00 zł
zadanie nr : 83 1,98 zł
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zadanie nr : 84 3,03 zł
zadanie nr: 85 0,76 zł
zadanie nr: 86 2,56 zł
zadanie nr : 87 0,63 zł
zadanie nr : 88 1,28 zł
zadanie nr :89
3,71 zł
zadanie nr: 90
2,38 zł
zadanie nr: 91 11,40 zł
zadanie nr :92
0,78 zł
zadanie nr :93
1,46 zł
zadanie nr :94
0,22 zł
zadanie nr : 95
1,01 zł
zadanie nr :96
3,97 zł
zadanie nr: 97
2,52 zł
zadanie nr :98
1,59 zł
zadanie nr :99
3,74 zł
zadanie nr :100 2,35 zł
zadanie nr: 101 4,45 zł
zadanie nr: 102 23,83 zł
zadanie nr : 103 20,65 zł
zadanie nr : 104 1,10 zł
zadanie nr: 105 0,80 zł
zadanie nr: 106 17,10 zł
zadanie nr: 107 2,20 zł
zadanie nr : 108 17,16 zł
zadanie nr : 109 1,20 zł
zadanie nr: 110 5,96 zł
zadanie nr :111 13,72 zł
zadanie nr :112 11,10 zł
zadanie nr : 113 1,79 zł
zadanie nr :114 1,23 zł
zadanie nr : 115 6,02 zł
zadanie nr:116
9,92 zł
zadanie nr : 117 4,74 zł
zadanie nr: 118 0,54 zł
zadanie nr: 119 0,44 zł
zadanie nr : 120 15,73 zł
zadanie nr : 121 0,34 zł
zadanie nr :122 0,31 zł
zadanie nr : 123 2,32 zł
zadanie nr: 124
1,72 zł
zadanie nr: 125 1,35 zł
zadanie nr: 126 1,46 zł
zadanie nr :127 8,83 zł
zadanie nr :128 13,71 zł
zadanie nr: 129 2,32 zł
zadanie nr:130
1,17 zł
zadanie nr :131 0,10 zł
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zadanie nr :132
zadanie nr :133
zadanie nr :134
zadanie nr: 135
zadanie nr :136
zadanie nr :137
zadanie nr: 138
zadanie nr:139
zadanie nr: 140
zadanie nr: 141
zadanie nr :142
zadanie nr: 143
zadanie nr: 144
zadanie nr: 145
zadanie nr :146
zadanie nr: 147
zadanie nr :148
zadanie nr: 149
zadanie nr :150
zadanie nr: 151
zadanie nr: 152
zadanie nr: 153
zadanie nr: 154
zadanie nr :155
zadanie nr : 156
zadanie nr: 157
zadanie nr:158
zadanie nr: 159
zadanie nr:160
zadanie nr: 161
zadanie nr: 162
zadanie nr :163
zadanie nr : 164
zadanie nr:165
zadanie nr : 166
zadanie nr : 167
zadanie nr : 168
zadanie nr: 169
zadanie nr : 170
zadanie nr: 171
zadanie nr : 172
zadanie nr : 173
zadanie nr: 174
zadanie nr : 175
zadanie nr: 176
zadanie nr :177
zadanie nr: 178
zadanie nr: 179

12,28 zł
0,87 zł
21,21 zł
18,35 zł
1,67 zł
0,96 zł
1,14 zł
5,60 zł
25,03 zł
1,47 zł
0,65 zł
5,74 zł
2,70 zł
3,00 zł
2,78 zł
0,34 zł
4,00 zł
0,70 zł
0,40 zł
4,81 zł
0,88 zł
1,20 zł
65,06 zł
13,50 zł
0,31 zł
3,75 zł
1,45 zł
0,63 zł
14,32 zł
1,42 zł
4,22 zł
0,29 zł
179,41 zł
9,69 zł
27,70 zł
1,96 zł
1,41 zł
7,52 zł
0,46 zł
23,20 zł
6,25 zł
8,98 zł
2,10 zł
1,66 zł
5,76 zł
1,99 zł
1,46 zł
2,34 zł
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zadanie nr: 180
1,02 zł
zadanie nr: 181
0,55 zł
zadanie nr: 182
0,82 zł
zadanie nr : 183 0,91 zł
zadanie nr: 184
4,67 zł
zadanie nr: 185
3,78 zł
zadanie nr: 186
0,64 zł
zadanie nr :187
1,30 zł
zadanie nr :188
1,35 zł
zadanie nr : 189 3,45 zł
zadanie nr: 190
2,59 zł
zadanie nr: 191
0,52 zł
zadanie nr: 192
2,08 zł
zadanie nr : 193 0,55 zł
zadanie nr: 194
0,56 zł
zadanie nr: 195 158,80 zł
zadanie nr: 196
3,63 zł
zadanie nr :197
1,59 zł
zadanie nr :198
6,75 zł
zadanie nr: 199 3,97 zł
zadanie nr: 200 2,50 zł
zadanie nr :201 9,01 zł
zadanie nr : 202 28,47 zł
zadanie nr : 203 2,81 zł
zadanie nr: 204 13,55 zł
zadanie nr: 205 16,06 zł
zadanie nr : 206
4,86 zł
zadanie nr : 207
1,60 zł
zadanie nr : 208
2,12 zł
zadanie nr : 209
4,75 zł
zadanie nr : 210
6,73 zł
zadanie nr: 211 86,26 zł
zadanie nr :212
7,09 zł
zadanie nr: 213
0,30 zł
zadanie nr :214 20,37 zł
zadanie nr:215
81,60 zł
zadanie nr: 216 175,44 zł
zadanie nr :217
0,42 zł
zadanie nr : 218
5,63 zł
zadanie nr: 219
2,08 zł
zadanie nr : 220 0,92 zł
zadanie nr : 221 1,75 zł
zadanie nr: 222 0,49 zł
zadanie nr : 223
0,75 zł
zadanie nr :224 12,89 zł
zadanie nr : 225
0,76 zł
zadanie nr: 226
4,12 zł
zadanie nr: 227 45,20 zł
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zadanie nr : 228
0,37 zł
zadanie nr : 229 52,50 zł
zadanie nr:230
3,06 zł
zadanie nr : 231
2,51 zł
zadanie nr: 232
11,94 zł
zadanie nr : 233
2,11 zł
zadanie nr : 234
12,61 zł
zadanie nr : 235
2,51 zł
zadanie nr : 236
1,78 zł
zadanie nr : 237
1,90 zł
zadanie nr :238
2,16 zł
zadanie nr:239
4,88 zł
zadanie nr: 240
3,89 zł
zadanie nr :241
2,59 zł
zadanie nr : 242
9,71 zł
zadanie nr : 243 1,43 zł
zadanie nr: 244 12,70 zł
zadanie nr: 245
5,88 zł
zadanie nr : 246 0,37 zł
zadanie nr: 247 85,80 zł
zadanie nr : 248
1,80 zł
zadanie nr : 249 2,21 zł
zadanie nr : 250 2,17 zł
zadanie nr : 251 3,56 zł
zadanie nr : 252
2,05 zł
zadanie nr: 253 138,31 zł
zadanie nr : 254 149,75 zł
zadanie nr: 255
4,26 zł
zadanie nr : 256 1,40 zł
zadanie nr : 257 7,49 zł
zadanie nr : 258
2,74 zł
zadanie nr: 259
3,81 zł
zadanie nr: 260 10,28 zł
zadanie nr : 261 1,82 zł
zadanie nr :262
0,13 zł
zadanie nr : 263 185,68 zł
zadanie nr: 264
1,04 zł
zadanie nr: 265
0,44 zł
zadanie nr : 266 2,42 zł
zadanie nr: 267 110,79 zł
zadanie nr : 268 1,81 zł
zadanie nr :269
0,14 zł
zadanie nr : 270 4,24 zł
zadanie nr :271 12,31 zł
zadanie nr : 272 1,02 zł
zadanie nr :273 12,56 zł
zadanie nr :274
0,94 zł
zadanie nr : 275
3,63 zł
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zadanie nr : 276
24,39 zł
zadanie nr : 277
7,19 zł
zadanie nr: 278
12,30 zł
zadanie nr :279
0,32 zł
zadanie nr : 280
0,18 zł
zadanie nr: 281
0,44 zł
zadanie nr: 282
11,70 zł
zadanie nr: 283
3,70 zł
zadanie nr : 284
8,30 zł
zadanie nr : 285
13,56 zł
zadanie nr: 286
1,41 zł
zadanie nr : 287 30,47 zł
zadanie nr : 288
6,08 zł
zadanie nr : 289
8,71 zł
zadanie nr : 290
8,71 zł
zadanie nr : 291
50,71zł
zadanie nr: 292
5,10 zł
zadanie nr :293 17,00 zł
zadanie nr : 294
0,89 zł
zadanie nr: 295
1,04 zł
zadanie nr : 296
0,61 zł
zadanie nr: 297
7,00 zł
zadanie nr :298
2,60 zł
zadanie nr :299
2,83 zł
zadanie nr : 300
0,68 zł
zadanie nr : 301
0,07 zł
zadanie nr : 302
4,80 zł
zadanie nr : 303
4,94 zł
zadanie nr :304
0,22 zł.
9.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. 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
(Dz. U. z Dz. U. 2020.0.299 - tj.).
9.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
9.4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5
ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszenie Zamawiającego.
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9.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9.6. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego
w 84193010732009090097830003 z dopiskiem „PN 61/20 – dostawa leków I”. Wniesienie
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
9.7. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym Oryginał
dokumentu wadialnego opatrzonego podpisem
kwalifikowanym
należy złożyć razem z OFERTĄ.
9.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia wymagał Zamawiający,
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.10.Zamawiający zażąda w terminie określonym przez zamawiającego ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9.9, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o których mowa w art. 25a, ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust.2, pkt 3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.12.Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;
3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.13. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia warunki
zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.
10. Termin związania ofertą:
10.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
10.2. 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.
10.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert:
11.1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę W przypadku złożenia przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
11.2. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z SIWZ.
11.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie
oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
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11.4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w
jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa
wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
11.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji,
o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy
11.8. Forma oferty.
11.8.1 Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej
ofertę zgodnie z punktem 8 SIWZ
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
11.9. Złożona oferta ma składać się z:
1. wypełnionego załącznika nr 1 do SIWZ- Opis Przedmiot Zamówienia
2. wypełnionego załącznika nr 2do SIWZ - Formularz oferty
3. wypełnionego załącznika nr 3 do SIWZ - JEDZ,
4. potwierdzenia wniesienia wadium
5. pełnomocnictwa - jeżeli niezbędne- vide pkt. 11.3-11.4
11.10. Oferta składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym
podpisem. W procesie w składania oferty na platformie taki podpis wykonawca może złożyć:
- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu lub/i
- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku
11.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną
ofertę.
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza składania oferty. Z uwagi na to, że oferty są zaszyfrowane nie
można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie
poprzedniej.
2. Jeżeli oferta składana jest przez nieautoryzowanego wykonawcę (niezalogowanego lub
nieposiadającego konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adresem
email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub
- załogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę
3. Potwierdzenie wycofania oferty w przypadku ust. 2. jest data kliknięcia w przycisk
Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.
11.12.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy, tj. m.in.: nazwy i
adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności.
3) Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie
spełniają trzy przesłanki:
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a) są nieujawnione do wiadomości publicznej,
b) posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa)
c)
przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie
składania oferty (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa),
że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo do odtajnienia tych
informacji.
5) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego
punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio
oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica
przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnym pliku, a na ich miejscu w dokumentacji
należy zamieścić stosowne odsyłacze.
11.13.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza
Oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Po wypełnieniu formularza i załączeniu
wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do
podsumowania.
12.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia
14.01.2021r. do godziny 0900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu
składania ofert ma data i godzina wpływu oferty według czasu podanego na platformie:
https://platformazakupowa.pl dla niniejszego postępowania,
12.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania.
12.3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021r. o godz. 0905
w
siedzibie
Zamawiającego budynek J. Otwarcie ofert jest jawne.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
12.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.
12.7. W dalszej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych
od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.
12.8. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
12.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca zastrzegł oraz wykazał nie później niż w terminie składania ofert, że nie
mogą one być udostępniane.
13.
Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Wykonawca poda cenę jednostkową dla oferowanego produktu pomnoży przez ilość i
wyliczy wartość netto zamówienia, następnie doda wyliczoną wartość podatku
VAT i zsumuje z wartością netto. Tak obliczona kwota stanowi wartość brutto
zamówienia.
13.2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
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13.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z
uwzględnieniem podatku VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. UWAGA:
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w
górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie
ulega zmianie.
13.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
13.5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
znaczenie kryteriów, sposób oceny ofert:
14.1. Ocena ofert nie odrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych
z postępowania zostanie dokonana wg niżej opisanych zasad.
14.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Oferowana cena brutto - 98 %
Termin dostawy

- 2%

14.3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
• Oferta może uzyskać max. 100 pkt
• W - oznacza sumaryczną ilość punktów (obliczona z zaokrągleniem do 2 miejsc po
przecinku)
• WCmin – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert
• WCb – cena ogółem brutto ocenianej oferty
• WToferty – liczba punktów za kryterium termin dostawy

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących
zasad:
W = 98% *( WCmin/ WCb)*100 + Wt
W zakresie kryterium termin dostawy każdej z ocenianych ofert zostanie przypisane
następująca liczba punktów:
2 dzień roboczy – 1 PKT
19

1 dzień roboczy - 2 PKT
Termin dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
Wykonawca może zaoferować termin krótszy, wpisując odpowiednie dane w formularzu
ofertowym.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans
ceny i pozostałych kryteriów wg wzoru:
W = WC + WT

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
14.4.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
14.6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
■ odpowiada zasadom określonym w ustawie
■ odpowiada zasadom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
■ uzyska najwyższą wartość oceny punktowej „W” zgodnie z punktem 14.2
15.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
15.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 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, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt
2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające
15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 1 pkt.1) i 4) na stronie internetowej.
15.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
16.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach:
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16.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w warunkach
umownych
stanowiącym załącznik nr 5.
16.2 Zgodnie z treścią art.144 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w
postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w warunkach
umownych - załącznik nr 5 do SIWZ.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
17.1. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
18.2. 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.
18.3. 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
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
19.6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej
3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
20.
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznikami do niniejszej SIWZ, stanowiącymi jej integralną część są:
1

Załącznik Nr 1

-

Opis przedmiotu zamówienia

2

Załącznik Nr 2

-

Formularz oferty

3

Załącznik Nr 3

-

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ

4

Załącznik Nr 4

-

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

5

Załącznik Nr 5

-

Warunki umowne.

21

22

