
 
Śrem, dnia 18.12.2020r  

         Szpital Powiatowy 
im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.
        ul. Chełmońskiego 1
            63-100 Śrem
 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

                     

                       

 Dostawa leków 
dla Szpitala Powiatowego

    im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Zamówienie o wartości powyżej   kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publiczny



1. Nazwa i adres zamawiającego
Szpital Powiatowy im.Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. , ul. Chełmońskiego 1, 63–100 Śrem
NIP 785 1793027 REGON 301778672
tel. 061 2815 443  /fax. 061  28 35 788
www.szpitalwsremie.pl   
email: zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl

Adres skrzynki ePUAP:SzpitalSrem
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843
ze zm.).
2.1.Identyfikator postępowania: b4f86b76-6cb2-4f39-88c9-349f5373f167 
2.2.W niniejszym postępowaniu  o udzielenie  zamowienia publicznego:

 Zamawiajacy  nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej;
 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej ;
 Zamawiajacy nie przewiduje  ustanowienia  dynamicznego systemu 

zakupów
 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o ktorych 

mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1.Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa leków  dla  Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie 
sp. z o.o. – CPV 33600000-6
3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do specyfikacji  pakietach, stanowiących 
załącznik nr 1.1 do oferty jak również przyszłej umowy 
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko takiego asortymentu, który posiada świadectwo rejestracji
lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.4. Wszystkie wyroby  muszą posiadać zewnętrzną etykietę z dokładnym opisem asortymentu, terminem ważności
produktu, numerem serii i danymi producenta, opis w j.polskim.
3.5. Zamawiajacy  zastrzega  sobie prawo zmiany poszczególnych rodzajów asortymentu  w ramach całkowitej
wartości zadania.
3.6. Dostawa wymienionego w załączniku nr 1.1 asortymentu odbywać się będzie  sukcesywnie w ciagu 
2 dni roboczych, a w przypadku  leków ratujących życie w terminie 8 godzin,  transportem dostawcy i na jego
koszt;  z wniesieniem towaru  do Apteki Szpitala  w godz. od 7.00 do 14.30, zgodnie z zapotrzebowaniem
sporządzonym każdorazowo przez Zamawiającego. 
3.7. Oferta może być złożona  na całość przedmiotu zamówienia  lub wybrany(e) pakiet(y).
3.8.  Jeżeli  w opisie  przedmiotu zamówienia -  określonym w Załączniku nr 1.1 -  znajduje się  jakikolwiek znak
towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu    
3.9.  Wymagany  termin   ważności   przedmiotu  zamówienia  – min.  12  miesięcy  od  dnia  dostawy   do
Zamawiającego. Termin ważności dla żywienia enteralnego z pakietów 7 i 10 min. 9 miesięcy
3.10.Zamawiający zgodnie z zapisem art. 91, ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych określa standardy 
jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi oferowane 
produkty lecznicze, wyroby medyczne podlegają zasadom określonym w wymaganiach i normach dotyczących w 
szczególności:
3.11. Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW / GMP –Good Manufacture Practice) produktów leczniczych i substancji
czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 roku, poz.
1979);
3.12.Jakości oraz metod badań produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych określonych
w Farmakopea Polska  lub  odpowiedniej  farmakopei  uznawanych w państwach członkowskich  Unii  Europejskiej
(Farmakopea Europejska),
3.13..ISO  15378  –normy  odnoszącej  się  do  materiałów,  z  których  wykonane  są  opakowania  bezpośrednie
produktów leczniczych lub równoważnej.
3.14.Wskazane w załączniku nr 1.1  do specyfikacji  ilości  dla danego asortymentu  są ilościami szacunkowymi . W
związku  z tym Zamawiający  zastrzega, że przedmiot  zamówienia  realizowany będzie  wg faktycznych potrzeb ,
wskazane ilości  w danej pozycji  asortymentowej nie są wiążące  co oznacza, iż Zamawiający  może dokonać
swobodnej zmiany  ilości pomiędzy pozycjami asertymentowymi określonymi  w opisie przedmiotu zamówienia, dla
danej części zamówienia. 



4.Termin wykonania zamówienia zamówienia
   Termin realizacji dla pakietów nr :     
  
1,2,3,4,5,8,10,10A,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,38A,39,40,41,42,43
,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54  - od dnia 23.04.2020 roku – umowa będzie zawarta na 12 miesięcy
   Termin realizacji dla pakietu nr: 35 – od dnia 04.05.2020 roku -  umowa będzie zawarta na   12 miesięcy
   Termin realizacji dla pakietu : 6,7,11,12,26,34– od dnia 01.06.2020 roku-  umowa będzie zawarta na 12 
    miesięcy
   Termin realizacji dla pakietu : 9 – od dnia 01.07.2020 roku -  umowa   będzie zawarta na 12  miesięcy

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
      1. nie podlegają wykluczeniu:
           a) Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach , o których mowa w art.24   
           ust.1 pkt 12-23 i ust.5 pkt 1 uPZP 
      2. spełniają warunki  udziału w postępowaniu dotyczące:        
          a) kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia  określonej  działalności zawodowej, o ile   
         wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,że posiada  koncesje 
         lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001- Prawo 
         Farmacutyczne w przypadku oferowania  produktów leczniczych  oraz zezwolenie na prowadzenie 
         obrotu  hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi w przypadku ich 
         oferowania.     
         b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje  warunku.      
         c) zdolności technicznej lub zawodowej -  w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje  warunku.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia  oraz  spełnienia
warunków udziału w postępowaniu – składanych wraz z ofertą:
6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 
ust. 5 pkt 1 Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do Formularza Oferta (zał.nr  1) - aktualnych na dzień składania - następujących
oświadczeń i dokumentów: 
1) oświadczenie w formie Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) w wersji 
elektronicznej.
a) Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani sią wypełnić część II sekcję A (z wyłączaniem informacji dot. zamówień
zastrzeżonych) i B, część III sekcję A, B i D oraz sekcję C formularza JEDZ, ograniczając się do oświadczeń, w 
zakresie wskazanym poniżej, dotyczących następujących podstaw wykluczenia: 
- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego, prawa pracy – tj. w zakresie 
podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a) i d) ustawy, 
- zawieranie porozumień z innymi Wykonawcami w celu zakłócenia konkurencji – tj. w zakresie podstawy, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20) ustawy, 
- bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu niniejszego postępowania tj. w zakresie podstawy, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, 
- wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji lub niemożność przedstawienia wymaganych dokumentów lub 
bezprawne pozyskanie informacji na temat niniejszego postępowania – tj. w zakresie podstaw, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 16) – 18) ustawy,
- Część IV – Zamawiający prosi o nieuzupełnianie ponieważ warunki nie zostały określone, 
- część VI .
b)  Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularza 
JEDZ .
c)  Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni 
dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). 
Dostęp do serwisu eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę „Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD” pod 
adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
d) Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu 
Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

2) Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
http://ec.europa.eu/growth/espd


podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).
3) Formularz asortymentowo - cenowy: Zał.Nr 1.1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału.

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
         - ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść 
winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla 
ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

 Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie  potwierdzonej kopii.
      5)Dowód wpłaty wadium.

      6)Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art.14 RODO - zał. Nr 5

      6.2.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1. 
1. W celu  potwierdzenia  spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału w postępowaniu  dotyczących  
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej  Zamawiający będzie żądał:
a) koncesji lub zezwolenia na prowadzenie  hurtowni farmaceutycznej zgodnie  z ustawą  z dnia 6 września 2001r 
prawo farmaceutyczne ( tj.Dz.U. Z 2008r nr 45 poz. 271 ze zm.) w przypadku  oferowania produktów leczniczych,
b) zezwolenie  na prowadzenie  obrotu  środkami odurzającymi lub substancjami  psychotropowymi w przypadku 
ich oferowania,

2. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez Zamawiającego , 
Zamawiający bedzie żądał:
a)   oświadczenia  o posiadaniu   dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie   do  obrotu   oferowanych
produktów, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu z Urzędu Rejestracji   Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych lub Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej zgodnie  z
obowiązującym Prawem Farmaceutycznym , ustawa z dnia 6 września 2001r Prawo Farmaceutyczne ( tj. Dz.U. Z
2008r Nr 45 poz.271 ze zm.)- dotyczy asortymentu , w przypadku  którego  przedmiotowe świadectwo zgodnie z
przepisami prawa jest wymagane, lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych dokumentów
– załącznik nr 3
W  przypadku   wątpliwości   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania   przesłania  kopii  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  do obrotu poświadczonych  za zgodność z orginałem  przez Wykonawcę.

b)  oświadczenia,  że  oferowany  wyroby medyczne posiadają   Deklaracje   zgodności   i  certyfikat   Jednostki
Notyfikowanej  i są oznakowane  znakiem CE zgodnie  z ustawą  z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych
( D.U.z 2019r nr 175 z późn. Zmianami)- załącznik nr 3

3. W celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia Wykonawcy  w okolicznościach o ktorych  mowa w art.24 
ust.1 PZP Zamawiający będzie żądał:
a) informacji  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;
b)zaświadczenia  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;
c)  zaświadczenie  z  właściwego oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia
Społecnego  albo  innego  dokumentu,  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  składek  na
ubezpieczenie  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;
d) oświadczenie wykonawcy:

 o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 
sprawie spłat tych należności;

 o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne;

 o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 716).

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
      5 ustawy Zamawiający bedzie żądał :  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6.4.     W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  art.24  ust.1  pkt  23  ustawy   PZP
Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust.5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa  w art.24 ust.1 pkt. 23. 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  których  mowa  w  zdaniu
pierwszym, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej
samej grupy  kapitałowej  stanowi -  załącznik 2.
Wykonawca -  powołujący  się  przy  wykazaniu  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  wiedzę  i
doświadczenie,  potencjał  techniczny,  osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolności  finansowe  innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp
zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, których mowa w art.22 ust.1 Pzp polega na zasobach innych
podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji  części
zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
stosuje się odpowiednio.

 Dotyczy wykonawców wspólnych. 
1. W przypadku  Wykonawców wspólnie składających  ofertę,  dokumenty,  o których mowa wyżej,  tj.  w ust.6
zobowiązany jest  złożyć  każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3.Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać
albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.
4.Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału  w postępowaniu składa każdy z  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o zamówienie.  Dokument ten
stanowi  wstępne potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia ( każdy z Wykonawców  wspólnie składających
ofertę  nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z  podmiotem występującym, jako pełnomocnik  (lider)
Wykonawców składających wspólną ofertę.

 UWAGA
1.Wykonawca  nie  jest  zobowiązany   do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających   spełnianie



warunków udziału  w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający  posiada oświadczenia  lub

 dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz
danych,  w szczególności  rejestrów publicznych w rozumieniu  ustawy z  dnia  17  lutego  2005 o  informatyzacji
działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne ( tj. z dnia 26.06.2014 r Dz. U. Z 2014r,poz 1114 ze zm.),
2.W przypadku wskazania przez Wykonawcę  dostępności  oświadczeń i dokumentów, w formie elektronicznej  pod
określonymi  adresami   internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych   baz  danych,  zamawiający   pobiera
samodzielnie  z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
3.  W przypadku   wskazania  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów na  potwierdzenie  braku  podstaw
wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi  ogólnodostępnych  i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia   na  język  polski  wskazanych  przez  Wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez  Zamawiającego
dokumentów .
4.W przypadku wskazania  przez Wykonawcę  oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego  zgodnie z
art.97 ust.1 PZP, Zamawiający  w celu potwierdzenia  okoliczności, o których mowa  w art.25 ust.1 pkt. 1 i 3 PZP
(brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego),
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej, w odniesieniu
do wymaganych  dokumentów, stosuje  się przepisy § 7 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w
sprawie dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia
( Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126).

 Korzystanie z  zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowania:
1. 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 (dot. warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. 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 – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

 Procedura sanacyjna – samooczyszczenie:
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP może przedstawić
dowody na to,  że podjęte  przez niego środki  są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  w szczególności
udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie
pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli  wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji  „samooczyszczenia”,  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku  do
zamawiającego w zakresie  procedury  wraz z dowodami.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 1.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
7.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

                   7.2.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
      składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) na 
skrzynkę:SzpitalSrem We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
7.3.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl .
7.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów

 elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na 
wskazany w pkt. 7.3. adres email. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017r. 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 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.5.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 lub wniosku oraz 
do formularza do komunikacji.
7.6.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.
7.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.
7.8.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz udostępniony zostanie przez Zamawiającego na stronie internetowej: 
www.szpitalwsremie.p  l  
7.9.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.
7.10.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz trybu udzielania wyjaśnień. 
1) w sprawie procedury postępowania –      Zacharzewska Krystyna                   tel.  61 281 54 62               
2) w sprawie przedmiotu zamówienia  –      mgr farmacji Agnieszka Witkowska   tel.  61 281 54 67
7.11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie,  pocztą elektroniczną lub
faksem.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  nie  później  jednak  niż 6   dni przed  upływem terminu
składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom oraz umieści na własnej
stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.12. W przypadku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o
tym wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej: www.szpitalwsremie.pl.

8.Wadium.
8.1.Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości  zależnej od przedmiotu 
zamówienia:

Pakiet Kwota wadium zł

1 4341

2 802

3 541

4 543

5 920

6 1568

7 702

8 194

9 539

10 489

10a 77

11 9

12 186

13 347

http://www.szpitalwsremie.p/


14 212

15 62

16 3827

17 328

18 1852

19 2642

19a 835

20 11

21 642

22 1041

23 261

24 260

25 35

26 1090

27 166

28 197

29 31

30 155

31 2092

32 842

33 121

34 241

35 992

36 1748

37 204

38 18

38a 169

39 66

40 716

41 2096

42 6

43 18

44 127

45 580

46 311

47 358

48 116

49 750

49a 90

50 143

51 196

52 182,10

53 176,43



54 570,94

8.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu skladania ofert.
8.3.Wadium  może być  w jednej  lub kilku następujących  formach:
a) pieniądzu
b)  poręczeniach   bankowych  lub  poręczeniach   spółdzielczej  kasy   oszczędnościowo-kredytowej  ,  z  tym  że
poreczenie kasy  jest zawsze  poręczeniem pieniążnym,
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e)poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o ktorych mowa w art.6b ust.5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o
utworzeniu  Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Z 2014r poz.1804 oraz z 2015r poz.978 i 1240).
8.4.Wadium wnoszone  w pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem na rachunek bankowy:

konto nr 89 1440 1101 0000 0000 1684 0149
                     

8.5. Kopię przelewu , potwierdzoną za zgodność z orginałem przez Wykonawcę , można dołączyć  do składanej
oferty
8.6.Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota wymaganego
wadium będzie znajdowała się na koncie Zamawiającego przed  upływem terminu ofert.
8.7.Wadium wnoszone  w postaci niepieniężnej  należy złożyć  w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej..
8.8.Zamawiający dokona zwrotu bądź  zatrzymania wniesionego wadium zgodnie z przepisami art.46 ustawy Prawo
Zamowień Publicznych.
8.9.Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim  Wykonawcom niezwłocznie po wyborze  oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu  postępowania, z wyjątkiem  Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem  art.46 ust 4a.
8.10.Wykonawcy  ,  ktorego  oferta  została  wybrana   jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający   zwraca   wadium
niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium , na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8.12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
8.13.Zamawiajacy  zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy.
18.4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy – PZP, 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 spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej  przez Wykonawcę  jako najkorzystniejszej.

9. Termin związanie ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
9.2. W uzasadnionych przypadkach 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.Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na      
poszczególne części. 
10.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.4.  Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (zał nr 1) oraz niżej wymienione    wypełnione dokumenty:
       1) Formularz asortymentowo-cenowy (zał nr 1.1);
10.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
      1) Oświadczenie w formie Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej   
          JEDZ)"



2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie  ubiegających się o  udzielenie zamówienia,
ewentualnie  umowa  o  współdziałaniu,  z  której  będzie  wynikać  przedmiotowe  pełnomocnictwo.  Pełnomocnik  może  być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z
2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
10.6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 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.
10.7.   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12.8.  Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (ZIP).
10.9. 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. Analogiczny 
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
10.10.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.8.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  w formie załączników    powinny 
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. 
powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
10.11.Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane,  W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
10.12.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa    w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca 
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.13.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10.14.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
11. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

     11.1.Oferty należy składać do dnia  01.02.2021 roku do godz. 10:00. Za datę  przekazania oferty 
przyjmuje się datę jej przekazania  na ePUAP.
11.2.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
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.

      11.3.Otwarcie ofert dnia  nastąpi  01.02.2021 roku o godz. 10:30 w pok. Nr 112.
       11.4.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i     

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 11.5.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

      11.6.Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
      11.7.Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa 

termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.



      11.8.Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.

      11.9.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

      11.10.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.

14.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1.Wykonawca poda cenę ofertową w Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we 
wzorze umowy.
3.Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 
(procentowej) podatku VAT i jego wysokości.
4.Cena ofertowa musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Brak 
określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej 
odrzuceniem.
5.Wykonawca, składając ofertę (w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 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.

15. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert.
1.Kryteria oceny ofert
1.1 Przy wyborze i ocenie ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi     
     kryteriami:

     KRYTERIUM I: Cena – 100%

Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez 
Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY. 
Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru:

            Cena oferty z najniższą ceną
                   Ilość punktów = --------------------------------      x 100 x 100% 

   Cena oferty badanej

Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915).

1.2 W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzony ranking złożonych ofert. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom przedstawionym w ustawie –
Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji i jest ofertą z najniższą ceną.
1.3Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można 
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 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.
1.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach.
2. Ocena ofert 
2.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie wskazanych kryteriów oceny ofert oraz na podstawie art. 89 
ustawy. 
2.2 Oferta, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oraz nie będzie podlegała odrzuceniu, a wykonawca nie 
będzie podlegał wykluczeniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.



16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy.
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art.92 ust.1 pkt. 1pzp na 
własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 
ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.
4. Umowa może zostać zawarta przed upływem 10-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko
jedna oferta.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, to 
zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zajdą przesłanki, wymienione w art.93 ust.1 prawa zamówień publicznych - nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu

17.Zabezpieczenia wykonania umowy.
Nie wymagane 

18. Istotne postanowienia umowne. 
Określa wzór umowy w załączniku 4.

19. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.
1. W niniejszym postępowaniu wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust.2 prawa zamówień publicznych przysługuje odwołanie 
wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI prawa zamówień publicznych art.179 do
198.

20.Klauzula Informacyjna z art.13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z
o. o.ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem

 inspektorem ochrony danych osobowych w zpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o. o.ul.
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem jest Pani/Pani  Tomasz Bartkowiak Tel.  kontaktowy:61 28 15 562, e-mail:
t.bartkowiak@szpital-srem.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c RODO w celu  związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  ZP/27/PN/2020 –  Dostawa leków dla Szpitala
Powiatowego im.  Tadeusza  Malińskiego  w  Śremie  sp.  z  o.o.  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego;

 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 2019 r. poz. 1843 ), dalej „ustawa Pzp”;  

 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;

 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;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,



stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

− na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

21. Postanowienia końcowe
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, natomiast załączniki do protokołu udostępnione zostaną po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzeże, że nie 
mogą one być udostępnione.
4. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki po złożeniu pisemnego wniosku, zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy - pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, jak 
również umożliwi kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego, odpłatnie.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
W sprawach nieuregulowanych między innymi szczegółowymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.1579 ze zm.) 
oraz Kodeks Cywilny. 

W załączeniu:
1 - Oferta Wykonawcy   
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
3.  Oświadczenia o posiadaniu  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  do obrotu oferowanych   
     wyrobów
4.  Wzór umowy           
5.  Deklaracjja RODO

     

Specyfikację sporządził                                                   Przedmiot zamówienia                
                                                                                                                   przygotował/a
                                                                                                    
      Referent ds. zam. pub.                                                         Mgr farmacji Agnieszka Witkowska

   Krystyna Zacharzewska                                                             

Specyfikację zatwierdził 
        

 Prezes 
  Michał Sobolewski

                                                                                                                                            
                                                                                                            

                                                                                



Załącznik Nr 1

 Znak postępowania: ZP/27  /PN/2020

                                                         OFERTA  WYKONAWCY

Data ................. 

Do Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na :  Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w 
Śremie Sp. z o.o., ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy: 

…………………………….........................…………………………………………………………………………………………………….

Adres. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :

Pakiet Wartość netto VAT Wartość brutto

Nr 1

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………                               

Nr 2

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………                               

Nr 3

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………                               

Nr 4

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………                               

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………                               
    

I Oświadczenie Wykonawcy 

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

tel. kontaktowy, faks, e- mail 

…............................................................................................................................................................



dane do umowy:

NIP..............................................

REGON.........................................

KRS.............................................

Osoba reperezentująca Firmę.......................................................................

II Oświadczenie Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia  umowy, 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.
4.Nie zamierzam(y) powierzać  do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części 
niniejszego zamówienia  zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

 część/zakres  zamówienia                                      Nazwa( firma) podwykonawcy

.................................................                             ...................................................

.................................................                             ....................................................

Oświadczam, że Wykonawca jest:
□ mikroprzedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)

□  małym przedsiębiorstwem* (definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

□  średnim przedsiębiorstwem* (definiuje przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i 
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

*odpowiednie zaznaczyć „X”

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/...........................................................................

2/ ..........................................................................

3/ ..........................................................................

4/ ..........................................................................

5/ .......................................................................

                                                                                              Pieczątka i podpis 

                                                                                    ................................................................
                                                                                      /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



ZP/  27/PN/2020

Załącznik nr   2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

do przetargu nieograniczonego na:   Dostawę leków dla Szpitala Powiatowego  im. Tadeusza Malińskiego w Śremie 
sp. z o.o.
Działając w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy.......................................................................................................................................
                                                                        (Nazwa Firmy)

........................................................................................................................................................

 oświadczam, że:
*nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 26.01.2015r r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. , poz. 184, z późn. zm.).

*należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 26.01.2015r r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. , poz. 184, z późn. zm.)
i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
(* niepotrzebne skreślić)
 

.............................                                       ................ .....................................................
miejscowość i data                                                              podpis Wykonawcy



ZP/ 27/  PN/2020
Załącznik nr 3

Zamawiający:
Szpital Powiatowy

                                                                                       im. Tedeusza Malińskiego
                                                     w  Śremie sp. z o.o.

                                                       ul. Chełmońskiego 1
                                          63-100 Śrem

pieczątka Wykonawcy

reprezentowany przez:    …………..…………………………………………………………………
                                                                                    (imię i nazwisko)

Oświadczenie wykonawcy 
o dopuszczeniu produktów do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

 Dostawa leków 
dla Szpitala Powiatowego

    im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Oświadczam/my, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania  w placówkach służby 

zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2017 poz.211 z 

póżn.zm.) i posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez 

prawo, oraz że ww. Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego 

podczas realizacji umowy.

................................,dnia ........................r.



      Załącznik nr  4  do SIWZ
UMOWA  Nr       /ZP/2021(wzór)

Dnia …………….......2021 roku w Śremie pomiędzy:
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego  w Śremie Sp z o.o. ,  ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem
działający  na  podstawie  wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000390057  zwaną  dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Michała Sobolewskiego 

a

............................ z siedzibą ........................................ działającą na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr.   , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………..

została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz 1843,z późn.zm), umowa następującej
treści: 

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków  dla  Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w

Śremie sp. z o.o. zgodnie z Pakietem Nr ................ Wykonawcy z dnia …….. 2019 roku, który 
stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że towar:
2.1. posiada świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce,
2.2.  wszystkie  wyroby  posiadają  zewnętrzną  etykietę  z  dokładnym  opisem  asortymentu,

terminem ważności towaru, numerem serii i danymi producenta, w j.polskim,
2.3. odpowiada wszystkim cechom określonym w umowie.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać w żądanych przez Zamawiającego ilościach
    na swój koszt i ryzyko  w terminie 2 dni roboczyczych a w przypadku leku na ratunek w  
    nieprzekraczalnym terminie do 12 godzin, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego  
   zapotrzebowania,po  cenach  określonych  w  Pakiecie  nr  ….,.  Zamawiający,  zamówienie  leków
ratujących   życie opatrzy  klauzulą „na ratunek”. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub
sobotę  dostawa nastąpi w  pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Po godzinach pracy
Apteki, tj. po 14:30 – dostawa na wskazany oddział.
2. O wadach towaru możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę

telefonicznie, potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania
dostawy.

3. O wadach towaru niemożliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
telefonicznie, potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia wykrycia wady.

4.  Wykonawca zobowiązuje  się  składane reklamacje  przez Zamawiającego załatwiać  w ciągu 3 dni
roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

5. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3
1. Cena dostarczanego towaru została ściśle określona w Pakiecie Nr ... ... Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że w cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą

towaru do Apteki Zamawiającego mieszczącej się w Szpitalu w Śremie.
3. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe towaru określone w Pakiecie Nr ....... są niezmienne

przez okres realizacji umowy.
4.  Strony niniejszej  umowy dopuszczają zmiany cen w przypadku:  zmiany stawki  VAT, zmiany cen

urzędowych,  zmiany  stawek  celnych,  proporcjonalnie  do  tych  zmian  oraz  zmiany  kursu  walut
powyżej 5% w przypadku leków importowanych.

4.  Zmiana umowy wymaga wskazania  przez  Wykonawcę okoliczności  uprawniających do dokonania
zmian mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.



5. W przypadku szczególnych okoliczności,  takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji,  strony
dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową.

§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy towaru przelewem w terminie do

30 dni od przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
2. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.
3.  Wykonawca  ma  możliwość  przesłania  fektury  w  wersji  elektronicznej  na  adres  platformy:
brokerinfinite.efaktura.gov.pl
3.  Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie  wierzytelności

wynikającej z tej umowy.
4. Do kontaktu z zamawiającym w sprawach wykonania umowy Wykonawca upoważnia ……………..….

tel. ……..
5. Do kontaktów z wykonawcą w sprawach wykonania umowy Zamawiający upoważnia: 
    mgr Agnieszka Witkowska tel.061 281 54 67 
6.Zamawiający będzie składał  zamówienia na leki zgodnie  z art.36 ust.4 Prawa  farmaceutycznego. 
7.W przypadku opóźnienia  w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić nie dostarczony towar u 
innego  sprzedawcy, a ewentualną  różnicą  w cenie  obciążyć  Wykonawcę . Skorzystanie  przez 
Zamawiającego   z ww. uprawnienia  zwalnia  Wykonawcę  z wykonania zamówienia , co do którego był
w opóźnieniu, a tym samym  wyłącza możliwość  naliczenia  kar umownych  z tego tytułu za okres 
przypadający  od dnia  dostarczenia towaru przez inny podmiot.

§ 5
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1.1. za  opóźnienie  w  dostawie  zamówionej  partii  towaru  w  wysokości  0,1%  wartości
niezrealizowanej  części  zamówienia,  za  każdy rozpoczęty  dzień, przy  czym wysokość  kary
umownej naliczonej z tego tytułu nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia netto
Wykonawcy.

1.2. za opóźnienie w załatwianiu reklamacji zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości
reklamowanej części  zamówienia,  za  każdy  rozpoczęty  dzień, przy  czym  wysokość  kary
umownej naliczonej z tego tytułu nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia netto
Wykonawcy.

1.3. w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonwcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

2. Kary umowne z różnego tytułu podlegają skumulowaniu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych

kar umownych.

§ 6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w tym przede
wszystkim w przypadku zaprzestania realizowania dostaw przez Wykonawcę. 

3.  W  razie  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może
wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.  W każdym przypadku wypowiedzenia  umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.

§ 7
1. Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2019r poz

1843,z późn.zm) zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku: zmiany stawki VAT,
zmiany cen urzędowych, zmiany stawek celnych, proporcjonalnie do tych zmian oraz zmiany kursu
walut powyżej 5% w przypadku leków importowanych.

3.  Dopuszczalna jest  zmiana umowy polegająca na zmianie  danych wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

4. Dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy
zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości,

5. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie ilości danego produktu w obrębie pakietu w ramach  
    jego wartości.
6.  W  przypadku  braku  dostawy  z  winy  producenta  (chwilowy  brak  produkcji)  dopuszczalne  jest

dostarczanie produktu równoważnego innego producenta bez zmiany ceny.



7. W przypadku objęcia leku będącego przedmiotem umowy refundacją na podstawie decyzji wydanej 
w oparciu o ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia  żywieniowego  oraz  wyrobów  medycznych,  cena  zakupu  leku  będzie  zgodna  z  tą
ustawą. 

8. Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy wymagają  formy  pisemnej  i  zgody  zamawiającego  w
formie sporządzonego i podpisanego aneksu.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia  2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2019r poz 1843,z późn.zm.) oraz
Kodeksu cywilnego.

§ 9
1. Wszystkie  ewentualne  kwestie  sporne powstałe  na tle  wykonania niniejszej  umowy Strony będą

próbowały rozstrzygać polubownie. 
2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  okresie  obowiązywania  Umowy  oraz  po  jej  wygaśnięciu  lub
rozwiązaniu,  do  zachowania  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkich  informacji  dotyczących  Zamawiającego,
obejmujących:
1.1  dane  osobowe –  chronione  na  podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
1.2  informacje  stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa –  chronione na podstawie  ustawy a dnia  16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. Z 2003 r. nr 153, poz., 1503 z późn. zm.)
1.3 informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego

§ 11
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia  ........................... 2022 roku.

§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający Wykonawca



Załącznik nr 6 

dot. ZP/27/   PN/  20  

Oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio

pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym

postępowaniu.

                                                                                                    …..................................

                                                                                           podpis wykonawcy


	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :

