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Rozdz. I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, 

2. e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 

3. Strona internetowa na której udostępniane są zamówienia publiczne: http://www.szpital-

trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi 

 

Rozdz. II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych oraz produktów 

i sprzętu do hemodializy wg potrzeb Zamawiającego, z podziałem na 90 części zwanych 

dalej pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość 

Pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawców na całość 

asortymentu w danym pakiecie: 

PAKIET 1. Albuminy   

PAKIET 2. Anesthetica 

PAKIET 3. Analgetica 

PAKIET 4. Anestheticum locale 

PAKIET 5. Anaesthetica  

PAKIET 6. Antiarrhythmicum 

PAKIET 7. Antibiotica (1) 

PAKIET 8. Antibiotica (2) 

PAKIET 9. Antibiotica (3) 

PAKIET 10. Antibiotica (4) 

PAKIET 11. Antibiotica (5) 

PAKIET 12. Antibiotica (6) 

PAKIET 13. Antibiotica (7) 

PAKIET 14. Antibiotica (8)                    

PAKIET 15. Antibiotica (9) 

PAKIET 16. Antibiotica (10) 

PAKIET 17. Antibiotica (11) 

PAKIET 18. Antibiotica (12) 

PAKIET 19. Antibiotica (13) 

PAKIET 20. Anticoagulantia                            

PAKIET 21. Antidotum 

PAKIET 22. Antiemetica 

PAKIET 23. Antimycotica 

PAKIET 24. Antimycoticum 

PAKIET 25. Antisecretoricum (1)                    

PAKIET 26. Antisecretoricum (2)                     

PAKIET 27. Antisecretoricum                         

PAKIET 28. Calcium 

PAKIET 29. Chemotherapeutica (1) 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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PAKIET 30. Chemotherapeutica (2) 

PAKIET 31. Chemotherapeutica (3) 

PAKIET 32. Czynnik 7. krzepnięcia krwi 

PAKIET 33. Dermatica 

PAKIET 34. Diagnosticum 

PAKIET 35. Dobutamine 

PAKIET 36. Ferrum                      

PAKIET 37. Filgastrim 

PAKIET 38. Hemostaticum (1) 

PAKIET 39. Hemostaticum (2) 

PAKIET 40. Heparinum (1) 

PAKIET 41. Heparinum (2) 

PAKIET 42. Thiopentalum 

PAKIET 43. Hormony i leki stosowane w chorobach układu dokrewnego 

PAKIET 44. Hormony 

PAKIET 45. Hypnotica 

PAKIET 46. Immunoglobulinum (1) 

PAKIET 47. Immunoglobulinum (2)  

PAKIET 48. Immunoglobulinum (3) 

PAKIET 49. Immunoglobulinum (4) 

PAKIET 50. Insuliny 

PAKIET 51. Lek immunomodulujący 

PAKIET 52. Leki działające na obwodowy i autonomiczny układ nerwowy 

PAKIET 53. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy 

PAKIET 54. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne 

PAKIET 55. Leki stosowane w chorobach układu krążenia i serca; leki działające na układ 

pokarmowy 

PAKIET 56. Leki stosowane w chorobach układu oddechowego 

PAKIET 57. Myorelaxantia (1) 

PAKIET 58. Nootropica 

PAKIET 59. Odżywki 

PAKIET 60. Opioida 

PAKIET 61. Paracetamol 

PAKIET 62. Preparaty do podawania pozajelitowego          

PAKIET 63. Smoczki do butelek  

PAKIET 64. Przeciwzapalne 

PAKIET 65. Varia (1) 

PAKIET 66. Substancje recepturowe 

PAKIET 67. Varia (2) 

PAKIET 68. Varia (3)  

PAKIET 69. Phenobarbitalum 

PAKIET 70. Varia (4) 

PAKIET 71. Varia (5) 

PAKIET 72. Varia (6) 

PAKIET 73. Anticoagulantia 

PAKIET 74. Vitamina (1)       

PAKIET 75. Vitamina (2) 

PAKIET 76. Preparaty do hemodializy 
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PAKIET 77. Sprzęt do hemodializy 

PAKIET 78. Testy diagnostyczne 

PAKIET 79. Cewnik do filtracji  

PAKIET 80. Somatostatin 

PAKIET 81. Insuliny ludzkie pasujące do wstrzykiwacza Novo Pen 4 

PAKIET 82. Insuliny ludzkie pasujące do wstrzykiwacza Polhumin Pen 

PAKIET 83. Insuliny analogowe szybko działające 

PAKIET 84. Insuliny różne we wstrzykiwaczu solostar  

PAKIET 85. Insuliny analogowe długo działające 

PAKIET 86. Insuliny analogowe pasujące do wstrzykiwacza HumaPen Savvio 

PAKIET 87. Insuliny analogowe mieszane 

PAKIET 88. Antybiotyk (I) 

PAKIET 89. Antybiotyk (II) 

PAKIET 90. Immunoglobulina ludzka 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ 

(Formularze asortymentowo-cenowe). 

 

2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

33600000-6- Produkty farmaceutyczne 

33615100-5- Insulina 

33651520-9- Immunoglobuliny 

33692800-5 - Roztwory do dializy 

33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej 

33140000-3 - Materiały medyczne 

3. Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty 

danej dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na 

własny koszt i ryzyko do Apteki w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w budynku 

Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55, w terminie nie dłuższym niż: 

1)  w zakresie pakietów nr 33, 34, 59, 63, 66, 71, 76, 77, 78 i 79 – 3 dni robocze od dnia 

złożenia danego zamówienia (kryterium oceny ofert) 

2) w zakresie pozostałych pakietów: 48 godzin (lub nie dłuższym niż 30 dni w przypadku, gdy 

Wykonawca zaoferuje w pakiecie nr 47 i 68 produkty z importu docelowego), licząc od dnia 

założenia danego zamówienia. W przypadku, gdy w pakiecie nr 47 i 68 produkty 

pochodzą z importu docelowego należy zamieścić taką adnotację w formularzu 

asortymentowo-cenowym. 

3) Produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone                                 

do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo farmaceutyczne                  

z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U.2019.499 t.j.) - Wykonawca winien posiadać wszelkie 

wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych 

produktów. 

4) Produkty należące do grupy wyrobów medycznych musza być dopuszczone do obrotu                 

i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku                         

o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j.) i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje 

zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo. 
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5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych  (Dz.U.2019.784 t.j.) - jeżeli dotyczy. Zamawiający uzna za niezgodną z treścią 

SIWZ ofertę, w której Wykonawca zaoferuje cenę wyższą niż cena maksymalna określona   

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2019.784 t.j.). 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu 

zamówienia nie więcej niż o 20% ilości danego asortymentu. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania postanowień Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13.03.2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 

2017r. poz. 509). 

8) Umożliwia się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia dostaw, w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz 

realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca. 

9) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie, jaki zakres zamówienia będzie realizować 

podwykonawca, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wskazanie niniejszego nastąpi            

w Formularzu ofertowym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania                     

i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 

10) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza wycenę 

preparatów równoważnych pod względem składu chemicznego i dawki, lecz różniących się 

postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka                           

a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej lub tabletki powlekanej, 

drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie).  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form 

doustnych, tj. wycenę: 

− zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

− zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

− zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub 

drażetki? 

− Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 

− Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o 

powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o 

zmodyfikowanym uwalnianiu  

Wyjątek stanowią preparaty z pakietu nr 55 poz. 154, 156 i 157 oraz pakietu nr 71 poz. 19 i 20, 

gdzie Zamawiający nie dopuszcza zmiany postaci preparatu. 

11) Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez 

Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z SIWZ. 

W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań 

zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań). 

 

Rozdz. IV. Termin wykonania zamówienia.  

1. Dla Pakietów nr 3, 36, 37, 45, 47, 54, 62, 66, 72, 78, 88  rozpoczęcie realizacji zamówienia 

nastąpi po zawarciu umowy, lecz nie wcześniej niż od 25.03.2020 r. Okres realizacji 

zamówienia to 17 m-cy od dnia rozpoczęcia jego realizacji. 
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2. Dla Pakietów nr 9, 11, 12, 18, 27, 58, 68, 73  rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po 

zawarciu umowy, lecz nie wcześniej niż od 14.05.2020 r. Okres realizacji zamówienia to 15 

m-cy od dnia rozpoczęcia jego realizacji. 

3. Dla pozostałych pakietów rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zawarciu umowy, 

lecz nie wcześniej niż od 07.02.2020 r. Okres realizacji zamówienia to 18 m-cy od dnia 

rozpoczęcia jego realizacji. 

 

Rozdz. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                             

z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, wykazując że posiadają zezwolenie/koncesję                       

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – aktualne 

zezwolenie na produkcję, a także na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub 

substancjami psychotropowymi, jeżeli wymagane są przepisami prawa (w tym ustawą                 

z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 t.j.) lub dokumenty 

równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE – nie dotyczy pakietów nr 33, 

34, 59, 63, 66, 71, 76, 77, 78 i 79. 

 

Rozdz. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia.  

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ), sporządzone 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wzór JEDZ stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie,                    

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

W odniesieniu do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może 

ograniczyć się do wypełnienia w JEDZ sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji w części IV. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ,                       

o którym mowa w pkt 1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                         

o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji                 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  



Nr postępowania: ZP/39/2019/PN 

7 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 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 ustawy PZP, tj.: 

1) Dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,                         

o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13), 14) i 21) ustawy PZP 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) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) 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; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,             

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); 

2) Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału                           

w postępowaniu, o których mowa w pkt. Rozdz. V, pkt. 2.: 
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a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenie/koncesję                         

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – 

aktualne zezwolenie na produkcję, a także na obrót hurtowy środkami 

odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, jeżeli wymagane są przepisami 

prawa (w tym ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 

t.j.) lub dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE              

– nie dotyczy pakietów nr 33, 34, 59, 63, 66, 71, 76, 77, 78 i 79. 

3) Oświadczeń na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 

a) W zakresie pakietu nr 3 poz. 1 i 2 - kartę charakterystyki, w której musi znajdować się 

zapis o możliwości /dopuszczalności mieszania oraz jednoczesnego podawania 

Metamizolu (w postaci roztworu do wstrzykiwań ) z Tramadolem (nazwa chemiczna). 

5. 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 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 podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  2019 r. poz. 700, 730, 848 i 

1590).  

6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                    

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów                       

o których mowa w pkt. 4 ppkt 1), 2), a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy                          

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,                          

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz                

16)-20) lub ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy 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. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie pkt 7.  

9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
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1) w pkt 4 ppkt 1) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP. 

2) w pkt 4 ppkt 1) lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                   

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że 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, 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. a) i d) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których 

mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. b) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.  

12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 10, 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. Zapisy pkt. 11 stosuje się odpowiednio. 

13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu                     

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 4 ppkt 1) lit. a), składa dokument, o którym mowa                 

w pkt 10 ppkt 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju,                  

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 11 stosuje się odpowiednio. 

14. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Rozdz. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                             

do porozumiewania się z Wykonawcami oraz informacje o składaniu i otwarciu ofert. 

1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@szpital-

trzebnica.pl  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Sajewicz, 

Wioleta Bujarska, tel. 71 312 09 20 w. 120,  email: przetargi@szpital-trzebnica.pl  

3) 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. 

4) 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.  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6) 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) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.  

 

2. Złożenie oferty  

1) 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. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf, excel, rtf i podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 

został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 

do jednego pliku archiwum (ZIP).  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl


Nr postępowania: ZP/39/2019/PN 

11 

4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert)  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 2., zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (TED) lub sygnaturą postepowania Zamawiającego: 

ZP/37/2019/PN.  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: przetargi@szpital-trzebnica.pl 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę 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 2) adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. Otwarcie ofert; 

1) Składanie ofert do dnia 08.01.2020 r., do godziny 10.00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2020 r., o godzinie 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego w Sali audiowizualnej. 

3) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 

4) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację z otwarcia ofert. 
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Rozdz. VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości dla poszczególnych części (pakietów):  

Nr pakietu Kwota wadium 

1                         3 606 zł  

2                            215 zł  

3                         1 120 zł  

4                            131 zł  

5                            630 zł  

6                              28 zł  

7                         1 330 zł  

8                              16 zł  

9                         1 334 zł  

10                            162 zł  

11                            194 zł  

12                              46 zł  

13                            323 zł  

14                            522 zł  

15                         1 401 zł  

16                              63 zł  

17                            162 zł  

18                         1 587 zł  

19                            187 zł  

20                            100 zł  

21                                8 zł  

22                              11 zł  

23                              50 zł  

24                                2 zł  

25                                1 zł  

26                              37 zł  

27                            395 zł  

28                              11 zł  

29                            136 zł  

30                            173 zł  

31                            297 zł  

32                         1 141 zł  

33                            269 zł  

34                              19 zł  

35                            146 zł  

36                            283 zł  

37                              39 zł  

38                              20 zł  

39                              33 zł  

40                         2 716 zł  

41                            428 zł  

42                                4 zł  

43                            950 zł  

44                            857 zł  

45                            379 zł  

46                              57 zł  

47                              24 zł  
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48                              14 zł  

49                            192 zł  

50                              11 zł  

51                            195 zł  

52                         1 404 zł  

53                            680 zł  

54                            255 zł  

55                         1 604 zł  

56                            178 zł  

57                            204 zł  

58                            272 zł  

59                            109 zł  

60                            154 zł  

61                            393 zł  

62                            380 zł  

63                              40 zł  

64                              40 zł  

65                              14 zł  

66                            283 zł  

67                              35 zł  

68                              44 zł  

69                              33 zł  

70                            277 zł  

71                         1 172 zł  

72                         1 343 zł  

73                              74 zł  

74                            131 zł  

75                            301 zł  

76                         1 343 zł  

77                            365 zł  

78                              65 zł  

79                            150 zł  

80                            288 zł  

81                            133 zł  

82                                4 zł  

83                              14 zł  

84                              18 zł  

85                                2 zł  

86                                2 zł  

87                                5 zł  

88                              55 zł  

89                            108 zł  

90                            388 zł  

 Razem:      34 415 zł  

2. W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota 

wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w 

sposób nieprawidłowy. 
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4. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.                                  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać numer konta,                 

na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 

5. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy PZP. 

6. Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą. 

7. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. 

8. Wykonawca wnosi wadium: 

-  w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną 

na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów. 

9. Sposób przekazania: Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 

10. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: PKO Bank Polski SA nr 53 1440 1101 0000 0000 1215 5697 z dopiskiem: 

„Wadium: ZP//39/2019/PN ” Dowód wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty. 

11. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty 

12. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu – dokumenty 

potwierdzające wniesienie wadium powinny zostać załączone do oferty w postaci 

elektronicznej przez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia 

(wystawców dokumentu). 

Uwaga! Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, powinno wynikać których części dotyczy 

(należy wymienić nr pakietów i odpowiadające im poszczególne kwoty). 

 

Rozdz. IX. Termin związania ofertą. 

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

Rozdz. X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym                

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art%286%28b%29%29ust%285%29pkt%282%29
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2. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty lub oświadczenia sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

4. Na zawartość oferty składają się: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ,  

2) Wypełnione i podpisane Formularze asortymentowo-cenowe wg wzoru załącznika nr 2 

do SIWZ, 

3) Wypełniony i podpisany JEDZ, 

4) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy          

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Rozdz. XI. Wyjaśnienia treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 2. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

Rozdz. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Ceną oferty jest wartość brutto danego pakietu, obliczona w formularzu asortymentowo-

cenowym - zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu 

asortymentowo-cenowym: 

a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową, 

b) cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również rabaty, upusty), 

c) Wykonawca obliczy wartość netto danej pozycji mnożąc podaną przez Zamawiającego 

przewidywaną ilość zamówienia przez zaoferowaną cenę jednostkową netto, 

d) wartość brutto danej pozycji ma wynikać z wartości netto powiększonej o należny podatek 

VAT. 
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3. W ofercie Wykonawca określi cenę brutto w zł zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy 

czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla 

się do 1 grosza. 

4. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość 

pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty 

wytwarzania.  

5. Wyliczoną na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego należy wpisać                                 

do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, 

których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku – wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym - załącznik nr 1  

do SIWZ. Brak wskazania powyższej informacji w treści załącznika nr 1 do SIWZ będzie 

jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Rozdz. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria wyszczególnione poniżej odnoszą się do każdego z pakietów odrębnie. 

1) Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla pakietów nr 33, 34, 59, 63, 66, 71, 76, 77, 78 i 79: 

Kryterium nr 1: Cena - 60%  

Kryterium nr 2: Termin dostawy - 30% 

Kryterium nr 3: Elektroniczny dokument WZ – 10 % 

 

Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru: 

                                                        najniższa zaoferowana cena  

           Ilość punktów  = ------------------------------------------------------------------   x 60,00 pkt. 

                                                   cena zaoferowana w badanej ofercie  

 

          Kryterium nr 2: Termin dostawy – według następujących zasad: 

Zaoferowany termin dostawy 
Liczba punktów, jakie otrzyma 

Wykonawca 

2 dni robocze 30,00 pkt 

3 dni robocze 0,00 pkt 

 

a) Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 

terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.  

b) Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 2 dni ani dłuższy niż 3 

dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy), od momentu złożenia zamówienia mailem lub faksem.  

c) Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma maksymalną ilość 

tj. 30,00 pkt, pozostałe oferty z terminem realizacji 3 dni robocze - 0,00 pkt. 

Zaoferowanie terminu dostawy innego niż 2 dni lub 3 dni robocze lub niewpisanie 

żadnego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2) ustawy PZP.  
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d) W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 30,00 pkt. 
 

Kryterium nr 3: Elektroniczny dokument WZ - według następujących zasad:  
Przez elektroniczny dokument WZ Zamawiający rozumie dokument w wersji 

elektronicznej (z możliwością importowania danych – automatyczne zaczytywanie do 

systemu Zamawiającego „AMMS”). Powinien on być przesyłany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na e-maila: apteka@szpital-trzebnica.pl do każdej dostawy, najpóźniej w 

dniu dostawy towaru. Powyższy dokument winien zawierać m.in.: nazwę produktu, ilość, 

termin ważności, serię oraz cenę. 

 

 

Zaoferowany termin dostawy 
Liczba punktów, jakie otrzyma 

Wykonawca 

Wykonawca będzie dostarczał (TAK- patrz 

załącznik nr 1 do SIWZ) elektroniczny 

dokument WZ (do każdej dostawy). 

10,00 pkt 

Wykonawca nie będzie dostarczał (NIE - patrz 

załącznik nr 1 do SIWZ) elektronicznego 

dokumentu WZ. 

0,00 pkt 

 

a) Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na 

podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).  
b) Wykonawca, który zdeklaruje, że będzie dostarczał elektroniczny dokument WZ do 

każdej dostawy („TAK”) otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10,00 pkt., pozostałe 

oferty („NIE”) – 0,00 pkt.  
c) W kryterium Elektroniczny dokument WZ - można uzyskać max. 10 pkt.  
d) Jeśli Wykonawca nie wpisze tak lub nie, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2) ustawy PZP 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium 1 + 

Kryterium 2 + Kryterium 3) najwyższą liczbę punktów  w danym pakiecie. 

 

2) Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla pozostałych pakietów: 

Kryterium nr 1: Cena - 90%  

Kryterium nr 2: Elektroniczny dokument WZ – 10 % 

 

Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru: 

                                                        najniższa zaoferowana cena  

           Ilość punktów  = ------------------------------------------------------------------   x 90,00 pkt. 

                                                   cena zaoferowana w badanej ofercie  

Kryterium nr 2: Elektroniczny dokument WZ - według następujących zasad:  
Przez elektroniczny dokument WZ Zamawiający rozumie dokument w wersji elektronicznej 

(z możliwością importowania danych – automatyczne zaczytywanie do systemu 

Zamawiającego „AMMS”). Powinien on być przesyłany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na e-maila: apteka@szpital-trzebnica.pl do każdej dostawy, najpóźniej w dniu 

dostawy towaru. Powyższy dokument winien zawierać m.in.: nazwę produktu, ilość, termin 

ważności, serię oraz cenę. 
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Zaoferowany termin dostawy 
Liczba punktów, jakie otrzyma 

Wykonawca 

Wykonawca będzie dostarczał (TAK- patrz 

załącznik nr 1 do SIWZ) elektroniczny 

dokument WZ (do każdej dostawy). 

10,00 pkt 

Wykonawca nie będzie dostarczał (NIE - patrz 

załącznik nr 1 do SIWZ) elektronicznego 

dokumentu WZ. 

0,00 pkt 

 

a) Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na 

podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).  
b) Wykonawca, który zdeklaruje, że będzie dostarczał elektroniczny dokument WZ do 

każdej dostawy („TAK”) otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10,00 pkt., pozostałe 

oferty („NIE”) – 0,00 pkt.  
c) W kryterium Elektroniczny dokument WZ - można uzyskać max. 10 pkt.  
d) Jeśli Wykonawca nie wpisze tak lub nie, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2) ustawy PZP 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium 1 + Kryterium 

2) najwyższą liczbę punktów  w danym pakiecie. 

 

Rozdz. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, 

nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp 

oraz wyjątków przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

3. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie 

jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

4. Stosownie do dyspozycji art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 

mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

 

Rozdz. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Rozdz. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią załączniki nr 5 do SIWZ. 

Rozdz. XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania             

o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP 

„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g ustawy PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki 

ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie 

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami PZP, 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 albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

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 za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w Rozdz. VII pkt. 1 SIWZ. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP (komunikacja elektroniczna) albo                

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni              

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
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11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni           

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. 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. 

 

Rozdz. XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

1. 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 im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 

ul. Prusicka 53-55. 

▪ z inspektorem ochrony danych w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej można skontaktować się w 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych; e-mail: iod@szpital-trzebnica.pl, tel. 

71 312-09-20 wew. 259. 

▪ Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofertach/wnioskach o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące się w 

publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Informacji 

o Działalności Gospodarczej R|P, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/ postępowaniem 

konkursowym/ rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej 

umowy. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a w 

przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/ postępowań konkursowych 

w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (dalej zwaną 

Pzp). 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; a 

także na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty dane 

przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom 

świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom.  

▪ 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;   
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▪ 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. 

 

Rozdz. XIX. Pozostałe informacje. 

 

1. Opis części zamówienia 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2) Zamówienie składa się z 90 części zwanych dalej pakietami nr 1-90. 

3) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane pakiety/pakiet. 

4) Zamawiający zastrzega jednak obowiązek składania oferty przez Wykonawcę na całość 

asortymentu w danym zadaniu. 

5) Każda z części zamówienia będzie rozpatrywana osobno. 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców (w przypadku umowy ramowej) 

        Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP oraz 

okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane 

- Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: nie dotyczy 

- Art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP: nie przewiduje się 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 

       Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich  

(PLN). 

 

6. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
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7. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

treści art. 93 ust. 4 PZP. 

 

8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 

Nie dotyczy. 

 

9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP 

        Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP. 

 

10. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 

       Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę. 

 

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

Nie dotyczy. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 

PZP 

       Nie dotyczy. 

13. Inne postanowienia 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8)  musi być 

wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.  

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika.   

d) Udzielone   pełnomocnictwo musi upoważniać do działania  w  imieniu Wykonawcy, a 

treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania 

których pełnomocnik jest upoważniony. 

e) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

2) Podwykonawstwo: 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ 

podwykonawcom. 

b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

c) W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być 

powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie 

zrealizuje całość zamówienia.  
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d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

 

 

14. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik nr 2 – Formularze asortymentowo-cenowe 

Załącznik nr 3 - Wzór JEDZ 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  

Załącznik nr 5 - Wzór umowy  

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania 

 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 


