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Rozdział I . POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. W niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wszystkich  dokumentach 

z nią związanych ( jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie 
zgodnie z niniejszymi objaśnieniami z wyjątkiem przypadków , kiedy kontekst wymaga  
inaczej  

2. Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.,  Prawo   zamówień 
publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,  poz. 1579)    zwana dalej ustawą  Prawa 
zamówień publicznych. 

3. Zamawiający - oznacza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Rypinie,  ul. 3 
Maja 2 , znak  postępowania:   ZP/PN -  1/2019  , 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do   Zamawiającego, dotyczącej  niniejszego 
postępowania należy się posługiwać wyłącznie tym  znakiem. 

4. Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną  nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 

5. Oferta – oznacza pisemną ofertę wraz z zestawem wszystkich  
załączników , oświadczeń , wzorów dokumentów żądanych przez Zamawiającego w niniejszej 
SIWZ , wypełnionych ściśle z ich wymaganiami i na warunkach tam określonych, wraz z 
wycenioną propozycją Oferenta  wykonania Przedmiotu Zamówienia ,w wyniku przystąpienia 
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - oznacza niniejszy dokument  oraz  wszelkie 
załączniki , wzory , formularze i inne dokumenty stanowiące jego integralną część.  

Dzień - oznacza dzień kalendarzowy . 

7. Pisemnie - oznacza wszelkie pismo ręczne , maszynowe lub przy  użyciu sprzętu 
komputerowego  z własnoręcznym podpisem Oferenta i jego pieczęcią firmową . 

    10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą   
         rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
➢ Biuletyn zamówień Publicznych www.portal.uzp.qov.pl w dniu 23.01.2019 r pod 

numerem 506488-N-2019  
➢ Strona internetowa Zamawiającego:www.spzozrypin.pl w dniu     23.01.2019 r 
➢ Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dniu   23.01. 2019 r 

12.Istotne Postanowienia Umowy – oznacza istotne postanowienia umowy określone w 
 załączniku  Nr 2 

W dalszym ciągu niniejszej SIWZ słowa „Oferta” oraz jej     pochodne (oferować ,oferowanie,  
 itp.) traktowane są jako  synonimy . 
     11. Reprezentacja Szpitala –  Roman Wasielewski  – p.o. Dyrektora 
 
Rozdział II . TRYB POSTĘPOWANIA  
 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach 
nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie przy ulicy 3 Maja, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa  leków   na potrzeby szpitala 

http://www.portal.uzp.qov.pl/
http://www.spzozrypin.pl/
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z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ oraz jej załącznikach . 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych, ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów  oraz wyboru  najkorzystniejszej oferty  z   zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

4. Zamawiający     dopuszcza  składanie  ofert  częściowych . 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl  art. 67 ust. 1 pkt 7 

Pzp 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
9. W sytuacji gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania w oświadczeniu (zał. nr 1 do SIWZ) części 
zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę i podania nazwy firmy 
podwykonawcy. ( o ile są znane) 

10.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia.    

13. Zamawiający wymaga, aby ten sam lek oferowany w różnych dawkach był tego samego 
producenta pod rygorem odrzucenia oferty. 

14. Produkty należące do grupy wyrobów medycznych, muszą być dopuszczone do obrotu i 
stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 
2017 r poz. 211 i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty 
wymagane przez prawo – jeżeli dotyczy ( na każde żądanie Zamawiającego w trakcie 
postepowania jak również obowiązywania już zawartej umowy ). 

15. W przypadku zakończonej produkcji leku należy preparat wycenić po ostatniej cenie oraz 
podać informację o zakończonej produkcji. 
 

Rozdział III .  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ;  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  leków z podziałem na 11 pakietów asortymentowych 

dla potrzeb  Szpitala Powiatowego w Rypinie, zgodnie z niniejszą SIWZ i jej załącznikami; 

 

1) Leki – pakiet podstawowy ( w tym podgrupy;  1A ,  1 B) 

2) Leki – Pantoprazolum fiolki 

3) Leki – różne 

4) Cefalosporyny  

5) Heparyna drobno-cząsteczkowa  (Nadroparine) 

6) Heparyna drobno-cząsteczkowa (Enoxaparine) 

7) Amoxicillin (clavulanic) acid i inne 

8) Płyny infuzyjne  ( w tym podgrupy ; 8A, 8B, 8C , 8D ) 

9) Środki odurzające i psychotropowe 

10) Leki – Thiopental 
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11) Dragersorb 

UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem 
własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) wykonawca odpowiada za dostawę towaru do 
apteki – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem do apteki bądź magazynu.  W 
przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu do apteki – w 
ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od 
drzwi do drzwi . Nie dopełnienie powyższego warunku skutkować będzie – zgodnie z zapisami § 4 
umowy (Reklamacje) ust. 5 ) odmową przyjęcia towaru . 

 

2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności 

/ zastosowania,  licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego ( z wyjątkiem 

produktów, które mają krótszy termin ważności określony przez producenta) 

3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w okresie 

12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, każdorazowo na podstawie zamówień 

częściowych , składanych przez aptekę szpitalną, jest traktowany przez Zamawiającego jako 

dostawa częściowa ( zgodnie z potrzebami Zamawiającego)   . Termin realizacji dostaw 

częściowych 24 godziny   (dni robocze )  tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 - 13.00   

4. Dostawy leków na „cito” muszą być realizowane  do 12  h 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na leki o innych nazwach handlowych niż 

wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lecz zawierające substancję 

czynną o tej samej nazwie międzynarodowej 

Leki o tej samej nazwie międzynarodowej i różnych dawkach ( w obrębie tych samych postaci 

leków ) muszą pochodzić od jednego producenta ( np. ampułki od jednego producenta,  a 

tabletki tego samego leku od innego producenta 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia   jest okres ; 
 

1. Realizacja -  12 miesięcy   od daty podpisania umowy ( zamówienia sukcesywne, częściowe 
wg potrzeb Zamawiającego ) 
 
 

Rozdział IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V SIWZ. Z 
treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
wykonawca spełnił. 
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
4. 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.  
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5. 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 – zobowiązanie tych podmiotów 
winno być złożone w oryginale.  
6. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia.  
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
 

1. 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 nie udostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 
Rozdział V -  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
3 OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przytoczonego poniżej art. 

24 ust. 1 pkt ustawy  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
 

2) spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1b ustawy, dotyczące: 
 
a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga  
posiadania zezwolenia lub koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a 
także posiadają zezwolenie lub koncesję na obrót środkami odurzającymi w 
przypadku ubiegania się o zamówienie na tę grupę leków  
 

b) Oświadczenie, że oferowane leki posiadają świadectwo rejestracji, świadectwo 
dopuszczenia do obrotu oraz kart  charakterystyki oferowanych produktów 
leczniczych, potwierdzające, że oferowany produkt leczniczy może być 
przedmiotem obrotu na terytorium RP oraz zobowiązanie się do przedstawienia 
Zamawiającemu tych dokumentów na każde jego żądanie podczas 
prowadzonego postępowania przetargowego jak również podczas okresu 
obowiązywania zawartych umów, którego treść zawarto w załączniku Nr  .. do 
niniejszej SIWZ 
 

5.2 Wykonawcy występujący wspólnie: 
 

1) winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia, 

2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 
3) warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy 

konsorcjum. 
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 Rozdział V -  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
 
ETAP I 
 
1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza:  
 
1.1. Aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki nr 1A i 1B do SIWZ);  
 
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 1.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 
1.3 brak podstaw wykluczenia:  
 
a) odpisu 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;  
 
1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale).  
 
1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 
1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.  
 
ETAP II  
 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ)  Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

  
2. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126).  

 
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
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4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie.  
 
 

 
UWAGA:  
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 3.1:  
1) w zakresie 3.1.a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  
 
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 powyżej, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. (dokumenty te powinny być 
wystawione odpowiednio do zakresu, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert).  
 
8. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1:  
 
8.1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr  1 do SIWZ, zawierający w szczególności 
cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa.  
 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem).  

 
10. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie 
wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.  

 

13. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.  
 

10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej 
formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub 
odrzucenie oferty.  

11. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących     
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów . 

 
12.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 
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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 2004 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne .  

13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126).  

 
 

 
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 1.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
  
ETAP II  
 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ)  Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

  
2. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126).  

 
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty 
 
 
UWAGA:  
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 3.1:  
1) w zakresie 3.1.a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  
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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 powyżej, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. (dokumenty te powinny być 
wystawione odpowiednio do zakresu, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert).  
 
8. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1:  
8.1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr  1 do SIWZ, zawierający w szczególności 
cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa.  
 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem).  

 
10. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie 
wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.  

 

13. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.  
 

10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej 
formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub 
odrzucenie oferty.  

 

11. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów . 

 
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

3. Załączniki do oferty należy złożyć w kolejności wg Formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ.  

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/ne do reprezentowania firmy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzone w języku obcym muszą 
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

 

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.  
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5.1.W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz również pkt 10  rozdz. V 
SIWZ - wymogi formalne pełnomocnictwa).  
 
5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem).  
 
5.3.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.  
 
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami.  

 

7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 
samoistną dekompletację . 

 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być 
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) 
winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację.  

 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  
9.1 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

9.2 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym a wyjaśnienia 
wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do 
oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.  

9.3 Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.  

9.4 Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

 

9.5 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

9.6 Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu prośby skierowanej do Zamawiającego.  
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10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Prawo zamówień publicznych.  

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka  
cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:  
11.1 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców, 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie którego treść zawiera załącznik 1A i 
1B, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  

11.2 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą 
udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z 
Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

11.3 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie,  

11.4 wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z 
ofertą.  
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.  
11.5 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem),  

11.6 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, 
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie 
pełnomocnika konsorcjum.  
 
VII. WADIUM.  
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu 
składania oferty.  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w pok. 12 –Sekretariat 
szpitala przy ulicy 3 Maja 2, w Rypinie, 87 – 500,  w terminie do dnia  01 lutego  2019 roku do godz. 
10; 00.  
1.1 Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:  
 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. 3 Maja 2, 87-500 RYPIN 
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sekretariat szpitala /budynek administracji I piętro, pokój nr 12 ) 
Numer sprawy: ZP/PN – 1/2019  

Dostawa leków z podziałem na 11 pakietów asortymentowych 

nie otwierać przed 01 lutego  2019 roku do godz. 10:15 

 
1.2 Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w punkcie 1.1 oraz wskazać oznaczenie wykonawcy 
składającego ofertę.  
1.3 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej 
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca.  
1.4 Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.  
1.5 W postępowaniu nie  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01 lutego 2019 roku do godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego 
przy  ulicy 3 Maja 2, 87 – 500 Rypin w sekcji zamówień publicznych - pokój nr 24 pokój . 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
PZP.  
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://www.spzozrypin.pl  
dotyczące:  
4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

4.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  zawartych w ofertach.  
 
X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIASIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila na adres: 
ewa.kwiatkowska@spzozrypin.pl 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się  
numerem sprawy określonym w SIWZ.  

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pracownik – Ewa Kwiatkowska  - 
Samodzielne stanowisko - specjalisty ds. adm i zamówień publicznych. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż:  
- na 2 dni przed upływem terminu składania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 4.  

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

http://www.spzozrypin.pl/
mailto:ewa.kwiatkowska@spzozrypin.pl
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8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.  
8.1 Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.  

8.2 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian 
w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie   
Zamawiającego.  
 
XI. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY.  
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed 
terminem składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg tych samych zasad jak składana oferta 
(patrz rozdział IX niniejszej SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 
„ZMIANA”.  

3. Koperty oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty.  

 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożone powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na 
kopercie „WYCOFANE”.  

5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 
poprawności postępowania, oferty wycofane nie będą otwierane.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
11. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki tj. wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym m.in. 
koszt robocizny, transportu, usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, napraw, części 
eksploatacyjnych,  opłaty, cła, akcyzę oraz innych elementów zamówienia a także koszty związane z 
ewentualnym ryzykiem wynikającym z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy.  
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.  
3. 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. 
 
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  
 
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena ofertowa winna być określona w 
PLN.  
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  
 
 
 
Lp.  Nazwa kryterium  Waga kryterium w 

ocenie ofert  
1.  Cena          100 
   
   

1. Punkty za kryterium  „cena  oferty” , zostaną obliczone wg wzoru:  
 

C =Cno  / Cbo x 100 % ( waga kryterium ) x 100 
 
Gdzie: 
C      -     cena 
Cno – cena oferty najtańszej  spośród wszystkich ofert ważnych 
Cbo – cena  badanej oferty 

 
4. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert 

najwyższa liczbę punktów.  
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ustawy Pzp. O 
poprawieniu oczywistych omyłek zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które jednak nie 
powodowały istotnych zmian w treści oferty ma prawo w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia sprzeciwił się tej poprawieniu takiej omyłki.  

 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
 
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,  
7) unieważnieniu postępowania  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
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2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1.   

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  
 
 
XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE WYMAGAŁ WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY.  
 
 
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.  
 

1.  Zmiany umowy dokonane być mogą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega  sobie możliwość zwiększenia ilości zakupywanych leków 

stanowiących przedmiot umowy ujęty w poszczególnych pozycjach asortymentowych, 

stanowiących załącznik nr 1 do umowy kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie 

kupowanego w ramach wartości umowy i ilości asortymentu . Zmiana ta może nastąpić w 

momencie zasad lub zakresu realizacji  świadczonych usług medycznych na rzecz 

świadczeniobiorców wynikających z warunków kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych 

od rodzaju schorzeń, hospitalizowanych pacjentów . Wykonawca w ww opisanej sytuacji 

zobowiązany jest do zachowania proponowanych cen jednostkowych podanych w ofercie 

przetargowej . Stosowanie prawa opcji opisanego powyżej w zakresie zmiany asortymentu, 

która nie wpływa na wartość umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostawa nie 

wymaga formy pisemnej – aneksu do umowy . 

3. Zmiany umowy są dopuszczalne, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

Kupującego i dotyczyć będą sytuacji, w których zmiany te spowodowane są:  

1) okolicznościami leżącymi po stronie Kupującego, w szczególności spowodowanymi jego 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

2) niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznością prawną, 

ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy,  zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, 

3) zmianą wielkości opakowania i w konsekwencji ceny jednostkowej - w przypadkach 

korzystnych dla Kupującego, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, a wartość całkowita umowy brutto nie wzrośnie, 

4) zmianą przez producenta nazwy handlowej danego produktu, braku dostępności lub 

wycofania go z produkcji - zmiana produktu jest możliwa tylko na produkt równoważny, 
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5) skreśleniem z wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który stanowi załącznik do 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 

dzień 01.01.2019 r. - zmiana produktu polegać będzie na obowiązku dostarczeniu towaru 

objętego aktualnie obowiązującym wykazem w cenie jednostkowej nie wyższej niż 

określona niniejszą umową. 

6) Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto wyszczególnione w 

załączniku nr 1  mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT. Zmiana 

ceny nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zaakceptowanego przez 

drugą stronę. Zmiana będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki 

podatku VAT.  

7) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje utrzymanie stałych 

cen dla oferowanego asortymentu przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem 

zapisów art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011r. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen na zaoferowany przedmiot 

zamówienia  (poza przypadkiem określonym w  ust. 5, 6 i ust. 17) przez okres 

obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę postanowień umowy w 

zakresie ceny w innych przypadkach niż te określone w ust.  6 ,7  pod warunkiem, iż 

zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiający tj. obniżenie ceny jednostkowej netto przy 

zachowaniu pozostałych  parametrów . 

4. Strony ustalają, iż możliwe jest dokonanie zmian niniejszej umowy w zakresie obniżenia 

cen leków, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, do poziomu zgodnego z art. 

9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696 z późn. 

zm.)  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak 
dla postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  
Odwołanie  
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4) odrzucenia oferty odwołującego;  
5) opisu przedmiotu zamówienia;  
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.  
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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.  

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.  

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. 
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.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 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 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8.  

7. Odwołanie 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 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się, w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
lub termin składania wniosków.  

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  
Skarga do sądu  
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej.  
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego.  
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.   
7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 
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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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Rypinie przy ulicy 3 Maja 2 ;  inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Rypinie jest  

Pani Małgorzata Pawłowska, kontakt; malgorzata.pawlowska@spzozrypin.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 nr  ZP/PN - 1/2019 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

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. *  

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. **  

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***  

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej . 

 
 
Spis załączników:   
 
Załącznik nr 1 -     Formularz ofertowy 
Załącznik nr 1A -  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,  
Załącznik nr 1B -  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  
Załącznik nr 1C -  Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej,  
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Załącznik nr 2 –   Istotne postanowienia umowy  
Załącznik nr 3 –   Załącznik asortymentowo -ilościowo- cenowy  pakiet nr 1 ( 1 + 1a) 
Załącznik nr 4 –   załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 2 
Załącznik nr 5 –   załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 3 
Załącznik nr 6 –   załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 4 
Załącznik nr 7 –   załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 5 
Załącznik nr 8 –   załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 6 
Załącznik nr 9 –   załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 7 
Załącznik nr 10 – załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 8 
Załącznik nr 11 – załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 9 
Załącznik nr 12 – załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 10 
Załącznik nr 13 – załącznik asortymentowy – ilościowo – cenowy pakiet nr 11 
Załącznik nr 14 –  oświadczenie, że leki posiadają świadectwo rejestracji 
 
 


