
  
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2015

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 na dostawę produktów leczniczych

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi 
zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą”.  Do  czynności  podejmowanych  w  postępowaniu  przez 
Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. 



Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa  produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku 
Nr 2 do SIWZ, stanowiącym integralną część .

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice
Strona: http:// spzoz.proszowice.pl 
E-mail - dzp.zoz@poczta.fm 
Godziny urzędowania – poniedziałek – piątek   7:25 - 15:00 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  o  udzielenie   zamówienia   publicznego   prowadzone    jest   w  trybie   przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej  przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych dla SP ZOZ w Proszowicach.
Przez  produkty  lecznicze,  stanowiące  przedmiot  zamówienia  należy  rozumieć  produkty  lecznicze 
w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne  z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U.2008 r. Nr 45 poz. 
271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na 
zasadach  określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne.
Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  Specyfikacji  Istotnych  
Warunków Zamówienia .
Zamawiający określając w załączniku Nr 2 do SIWZ postać leku np. tabletki ma na myśli wszystkie  
rodzaje  tabletek,  a  kapsułki  wszystkie  rodzaje  kapsułek.  W  innych  przypadkach  określona  jest  
dokładnie postać np. tabletka dojelitowa.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w XXI częściach.
Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych,  gdzie  część  stanowi  pakiet.  Oferty  należy 
składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych.  Oferta  równoważna  to  oferta  złożona  na 
produkt  leczniczy  o  tym  samym  składzie  chemicznym,   postaci,  dawce,  wielkości  opakowania 
wskazanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp,  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne  
opisywanych przez zamawiającego,  jest  obowiązany wykazać,  ze oferowane przez niego produkty 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Gdy  lek  będący  przedmiotem  zamówienia  w  momencie  wyceny  jest  niedostępny  na  rynku, 
Wykonawca zobowiązany jest  do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie, z podaniem 
informacji których pozycji ten fakt dotyczy.
Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12  miesięcy od daty dostawy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
33.69.00.00 – 3  Różne  produkty lecznicze

W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia karty charakterystyki  
produktu leczniczego.

IV. Termin wykonania zamówienia 

Dostawy odbywać  się  będą  sukcesywnie  w okresie  12  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy  wg 
pisemnych zamówień składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej.



Termin realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych  nie dłuższy niż  3 dni  robocze od 
daty złożenia  zamówienia faksem,  w godz. pracy Apteki Szpitalnej od 7:30 do 15:00. 
Zamówienia,  które  wpłyną  do  Wykonawcy  po  godzinie  12:00  będą  traktowane  jak  przesłane 
następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano.  Dzień roboczy oznacza dni  od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Możliwość dostaw w trybie pilnym w razie zamówień na ratunek. W takim przypadku,dostawa musi 
nastąpić w terminie do 8 godzin w dniu złożenia takiego zamówienia, liczonych od następnej godziny 
po godzinie, w której złożono takie zamówienie (zamówienia awaryjne). 
Dostawy  wraz  z  wniesieniem  towaru  odbywać  się  będą  do  magazynu  Apteki  Szpitalnej 
Zamawiającego.  Odbioru  leków dokonywać  będzie  osoba upoważniona przez Kierownika  Apteki. 
Pracownik zobowiązany będzie sprawdzić dostawę pod względem ilościowym i  asortymentowym na 
podstawie  dokumentów  dostawy.
Transport i dostawy produktów leczniczych odbywać się będą zgodnie z warunkami określonymi w 
Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  lipca  2002  r.  w sprawie  Procedur  Dobrej  Praktyki 
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1216).
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
  
V.  Warunki  udziału  w postępowaniu oraz  opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  tych 
warunków.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy , o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  
spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności   lub  czynności  w   zakresie 
przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że  posiada  uprawnienia  do 
obrotu produktami leczniczymi. 

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VI pkt1. a) i dokumentów określonych w części VI pkt 1.b) 
SIWZ  na zasadzie spełnia /nie spełnia.  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostawy produktów 
leczniczych do szpitala. Wykonawca musi  wykazać należyte wykonanie min.  2 dostaw produktów 
leczniczych w  okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności  
jest krótszy - w tym okresie.

Wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać kwocie nie mniejszej niż 40% sumy wartości pakietów 
na które Wykonawca złoży ofertę.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VI pkt1. a) i dokumentów określonych w części VI pkt 1.c) i d) 
SIWZ  na zasadzie spełnia /nie spełnia.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

Zamawiający  uzna  warunek   za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  złoży  oświadczenie,  że  dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VI pkt1. a)  SIWZ  na zasadzie spełnia /nie spełnia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 

dla Pakietu I – 20 600,00 zł; Pakietu II – 6 200,00 zł; Pakietu III – 2 500,00 zł;  Pakietu IV – 1 900,00 
zł;  Pakietu V – 1 700,00 zł; Pakietu VI – 1 100,00 zł; Pakietu VII – 4 500,00 zł; Pakietu VIII – 33  
300,00 zł; Pakietu IX  – 4 600,00 zł; Pakietu X – 82 400,00 zł; Pakietu  XI – 12 000,00 zł;  Pakietu XII 
– 30 000,00 zł;  Pakietu XIII – 280 000,00 zł; Pakietu XIV – 29 000,00 zł; Pakietu XV –8 600,00 zł;  
Pakietu XVI – 20 000,00 zł; Pakietu XVII – 17 000,00 ;  Pakietu XVIII – 28 000,00 zł; Pakietu XIX –  
1 600,00 zł; Pakietu XX – 2 400,00 zł; Pakietu XXI – 6 000,00 zł .



Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia,  określonego w  części VI pkt1. a) i dokumentów określonych w części VI pkt 1.e) 
SIWZ  na zasadzie spełnia /nie spełnia.

i
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki, o 
których mowa w pkt 1.  a) – d). Brak podstaw do wykluczenia powinien wykazać każdy Wykonawca.

Zamawiający  na  podstawie  art.  24  ust.  2a)  ustawy  Pzp  zastrzega  sobie  możliwość  wykluczenia 
Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony  poważnie 
naruszył   obowiązki   zawodowe,   w  szczególności,   gdy  wykonawca  w wyniku  zamierzonego 
działania lub niedbalstwa  nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z  art. 24 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca  
winien dołączyć do oferty dokumenty określone w części VI pkt 2. h) i 4.a). 

Z  treści  załączonych  oświadczeń  i  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  iż  w/w  warunki 
Wykonawca spełnił na dzień  składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia 
spełniania warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności 
wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentó  w, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia   
spełniania warunków udziału w postępowaniu, niepodlegania wykluczeniu oraz dokumentów 
dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1.W zakresie  wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 3 do SIWZ). 

b) Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi ( odpowiedni dokument): 

-  ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) lub inny dokument w zakresie 
prowadzenia  hurtowni  farmaceutycznej,  a  w przypadku  składania  oferty  na  leki  psychotropowe  i 
odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie;

-  ważne  zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  (GIF)  lub  inny  dokument  na 
wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;

-   zezwolenie  na  prowadzenie  składu  konsygnacyjnego  zawierające  uprawnienie  przyznane  przez 
Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  lub  inny  dokument  w  zakresie  obrotu  produktami 
leczniczymi w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny.

c) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych   również wykonywanych,  
głównych  dostaw w zakresie  dostaw produktów leczniczych,  w okresie  ostatnich trzech lat  przed 
upływem terminu  składania  ofert,  a   jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy –  w tym 
okresie,  (min. 2  dostawy)  wraz   z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz  załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie (min.2 dowody). 

d)  Dowodami,  o  których  mowa  w  pkt  c)  są  poświadczenia,  z  tym  że,  w  odniesieniu  do  nadal 
wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej 
niż  3  miesiące  przed  upływem terminu  składania  ofert  lub  Oświadczenie  Wykonawcy  –  jeżeli  z  
uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać 
poświadczenia.



Wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać kwocie nie mniejszej niż 40% sumy wartości pakietów 
na które Wykonawca złoży ofertę.

e)  Informację  banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej  ,  w którym Wykonawca 
posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, w wysokości nie mniejszej niż: 

dla Pakietu I – 20 600,00 zł; Pakietu II – 6 200,00 zł; Pakietu III – 2 500,00 zł;  Pakietu IV – 1 900,00 
zł;  Pakietu V – 1 700,00 zł; Pakietu VI – 1 100,00 zł; Pakietu VII – 4 500,00 zł; Pakietu VIII – 33  
300,00 zł; Pakietu IX  – 4 600,00 zł; Pakietu X – 82 400,00 zł; Pakietu  XI – 12 000,00 zł;  Pakietu 
XII – 30 000,00 zł;  Pakietu XIII – 280 000,00 zł; Pakietu XIV – 29 000,00 zł; Pakietu XV –8 600,00 
zł;  Pakietu XVI – 20 000,00 zł; Pakietu XVII – 17 000,00 ;  Pakietu XVIII – 28 000,00 zł; Pakietu 
XIX – 1 600,00 zł; Pakietu XX – 2 400,00 zł; Pakietu XXI – 6 000,00 zł .

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet ww. dokument musi potwierdzać wysokość 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie  wysokości  wymaganych 
środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowych  dla  poszczególnych  pakietów,  stanowiących 
przedmiot zamówienia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów, 
niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  
zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie 
realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  
podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonywania 
zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów określonych powyżej odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie nie ponosi winy.

Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej,  polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji , o której mowa w pkt e)  
powyżej dotyczącej tych podmiotów. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i  ekonomicznej  wymaganych  przez Zamawiającego,  może przedstawić inny dokument,  
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, należy przedłożyć:

 a)  Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3a do 
SIWZ);

b)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru   lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  potwierdzające,  że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;

d)   Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia   Społecznego potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega z  opłacaniem 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne   i   społeczne   lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 



wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;

 e)   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-
8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f)   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9  
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g)  Aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Do oferty należy również dołączyć:

h) dowód wniesienia wadium.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsca  zamieszkania 
potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu –  wystawiony nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6  
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)

a)  zaświadczenie  właściwego  organu sądowego lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

b)  zaświadczenie  właściwego  organu sądowego lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
zamieszkania osoby,  której  dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art.  ust.  1 pkt  10 – 11 
ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby  lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1) i 2) , zastępuje się je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do 
reprezentacji  Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

Zapis dotyczący  terminów wystawienia  dokumentów stosuje się odpowiednio. 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób 
nie wydaje się takich zaświadczeń  - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone  
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania,  z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących 
przedłożonego dokumentu.



4.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca  nie należy do  
grupy kapitałowej.

5. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym 
wymaganiom.

W zakresie  potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym  przez 
Zamawiającego wymaganiom, należy przedłożyć:

a) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowane produkty 
lecznicze do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. 
U. z 2008 r.  Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami);

b) W przypadku importu docelowego oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z kraju, z którego jest sprowadzony, zgodnie z art.4 w/w 
ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  wezwania Wykonawcy  do  okazania  dokumentów,  o  których 
mowa  w pkt a) i b), w terminie 3 dni od daty  wezwania.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – oświadczenie i dokumenty,  o 
których  mowa  w  pkt  2.  a)  -  g)  powinien  złożyć  każdy  z  Wykonawców.  W  przypadku,  gdy 
Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,  do  oferty  powinno  być  dołączone 
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Powyższe  dotyczy  również  Wykonawców  będących  osobami  fizycznymi  tj.  przedsiębiorców 
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą wspólnie 
działalność gospodarczą  lub są wspólnikami spółki cywilnej. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach  których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.  
2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty  sporządzone  przez  Wykonawcę  powinny  być  własnoręcznie  podpisane  przez  osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji  
Wykonawcy  czytelny podpis wskazujący imię i  nazwisko podpisującego, a jeżeli  identyfikacji 
można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - 
dopuszczalna jest forma skrócona.
Wszystkie  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za 
zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  tzn.   opatrzone  datą   (datą  poświadczenia,  nie  zaś   
jakąkolwiek  inną  datą  znajdującą  się  na  kserokopii  dokumentu,  choćby  pochodziła  z  dnia 
poświadczenia), napisem „  za zgodność z oryginałem  ”     oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę   
lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w 
takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których 
wynika  umocowanie  do  dokonania  tej  czynności,  o  ile  nie  wynika  ono  z  innych  dokumentów 
składanych wraz z ofertą. 
Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do  podpisania  dokumentów  przez 
pełnomocników.   
Wszystkie  pełnomocnictwa powinny być  złożone w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów  oraz  osoby  uprawnione  do  porozumiewania  się  z 
wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Kopernika 13, 
32 - 100 Proszowice
faks:  012  386  52  58 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie.
Oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za 
złożone  w terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  Zamawiającego  przed  upływem  terminu  i  została 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę.
  
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
 Marianna Maj - Dział Zamówień Publicznych  tel. 012 386-52-14
w terminach - od poniedziałku do piątku
w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00 

3.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  dotyczącymi  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  będzie przesyłana wszystkim Wykonawcom,  którym Zamawiający przekazał  niniejszą 
specyfikację oraz umieszczona na stronie internetowej , niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni  
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ 
wpłynął do  Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym  
mowa w pkt.  3.,  lub dotyczy udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający może  udzielić  wyjaśnień  albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  o którym 
mowa w pkt.  3.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp oraz treść 
ogłoszenia o zamówieniu (art. 38 ust. 4a w związku z art. 12a ustawy Pzp.)

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Ustala się kwotę wadium dla całości przedmiotu zamówienia  
w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 
Kwota wadium dla każdej części wynosi : 

Pakiet I 1 000,00 zł

Pakiet II 300,00 zł

Pakiet III 120,00 zł

Pakiet IV 100,00 zł

Pakiet  V 80,00 zł

Pakiet  VI 50,00 zł

Pakiet VII 230,00 zł

Pakiet VIII 1 750,00 zł

Pakiet IX 230,00 zł

Pakiet X 4 200,00 zł

Pakiet XI 600,00 zł

Pakiet XII 1 540,00 zł

Pakiet XIII 14 200,00 zł



Pakiet XIV 1 500,00 zł

Pakiet XV 400,00 zł

Pakiet XVI 1 000,00 zł

Pakiet XVII 800,00 zł

Pakiet XVIII 1 400,00 zł

Pakiet XIX 80,00 zł

Pakiet XX 120,00 zł

Pakiet XXI 300,00 zł

Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym,  
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9  
listopada  2000  roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.  U.  Nr  109, 
poz.1158, z późniejszymi zmianami)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. 
Numer 44 1560 0013 2991 7050 3000 0003.
Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty:  
”Przetarg na dostawę leków”. 

Jeżeli  wadium wniesione  zostanie  w pieniądzu,  przelewem należy do  oferty dołączyć  kserokopię 
wpłaty  wadium  w  pozostałych   przypadkach   należy  do  oferty  dołączyć  oryginał  i  kserokopię 
dokumentu  (oryginał  w  osobnej  kopercie,  kserokopię  spiąć  z  ofertą)  wystawionego  na  rzecz 
Zamawiającego.
Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres związania ofertą.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu do składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  pismem  maszynowym, 
komputerowym  lub  nieścieralnym  atramentem,  z  zachowaniem formy pisemnej  pod rygorem 
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w  imieniu  Wykonawcy,  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  Wykonawcy  (czytelny  podpis  lub 
podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do  podpisania  oferty  przez 
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W  przypadku,  gdy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,  do  oferty 
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w 
art. 23 ust. 2 ustawy.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” i formularz cenowy (Załącznik 1 
i 2 do SIWZ). W przypadku innych opakowań niż wymienione w formularzu cenowym należy 
dokonać  odpowiedniego  przeliczenia  zachowując  wymaganą  ilość  określoną   przez 
Zamawiającego.

3. Cena oferty  powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”.
4. Wszelkie poprawki powinny być  dokonane czytelnie  i  zaparafowane przez osoby podpisujące 

ofertę.



5. Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.  Oferta  nie  może  zawierać  rozwiązań  wariantowych,  
w szczególności więcej niż jednej ceny.

6. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VI SIWZ.
7. Zamawiający zaleca, aby zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i spięta 

w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
8.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
      że  Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty  
      przed terminem składania ofert. Koperta winna być oznaczona określeniami „Zmiana” lub     
      „Wycofanie”.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Tajemnica Przedsiębiorstwa
Zamawiający informuje,  że  zgodnie  z  art.  96  ust.  3  ustawy Prawo zamówień  publicznych  oferty 
składane w postępowaniu są jawne i udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji  
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  iż zastrzeżone  
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których  
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

B. Oferta wspólna

1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, 
że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2.Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  z  wykonawców   występujących  wspólnie  lub 
pełnomocnika.
4.  Upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  pełnomocnika  wymaga  podpisu  prawnie  upoważnionych 
przedstawicieli  każdego z  wykonawców występujących  wspólnie/  partnerów -  należy załączyć  do 
oferty.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał złożenia  
umowy regulującej współpracę Wykonawców.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.  Ofertę  wraz  z  oświadczeniami,  dokumentami  należy  umieścić  w  nieprzejrzystym 
opakowaniu / zamkniętej kopercie i przesłać / złożyć  na adres  zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice
SEKRETARIAT

do dnia 21. 05. 2015 r.  do godz. 11:30
 
2.  Oznakowane oferty następujące: 
Na opakowaniu należy umieścić:
a) numer sprawy : 09/ZP/2015
b) napis określający przedmiot zamówienia publicznego
c) napis : "Nie otwierać przed dniem 21.05.2015  r. godziną 12:00" /termin otwarcia ofert/
d) nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

3. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie oraz zwraca ofertę  po upływie terminu do wniesienia odwołania.



4. Miejsce otwarcia ofert:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32- 100  Proszowice
Świetlica SP ZOZ - V piętro

dnia 21.05.2015 r. o godz. 12:00

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena  oferty uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w PLN cyfrowo  i  słownie,  z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen.  
Wykonawca powinien obliczyć ceny poszczególnych pozycji w pakiecie i zsumować,(załącznik Nr 2) 
a  następnie  cenę  poszczególnych  pakietów  wpisać  w  stosownym  miejscu  w  formularzu 
Oferta( załącznik Nr 1).
Cena umowna nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. Zmiany cen urzędowych oraz stawka  
podatku VAT następuje z mocy prawa.
Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch  miejsc po przecinku.

Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,  
wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod 
uwagę  zapisy  art.  9   ust.  2  Ustawy  z  dnia  12  maja  2011  roku  o  refundacji  leków,  środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. Nr 122 
poz. 696 z późniejszymi zmianami) zwłaszcza w zakresie wyliczenia ceny maksymalnej w oparciu o 
DDD, za jaką Szpital może zakupić te produkty.

Sposób obliczania ceny:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto x ___% VAT = wartość podatku VAT
Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek  oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności 
oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez Zamawiającego odrzucona , zgodnie z art.  
89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

XIII.
Kryterium  oceny ofert, sposób oceny ofert

Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                           |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------
|CENA                                                                             | 98 % |
---------------------------------------------------------------------------
|TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA                |   2 %  |

Zamawiający  wybierze  ofertę,  która  spełni  wszystkie  wymagania  określone  w  ustawie  Prawo 
zamówień  publicznych  i  w niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  oraz  zostanie  
uznana  za  najkorzystniejszą.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska 
najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium termin realizacji  zamówienia - liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli.  
Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego  
Nazwa kryterium: CENA 
Wzór:                         C =  (Cmin/Cbad) x 10 x 98 %



Sposób oceny:   punktacja 0-10 ilość punktów przyznanych zgodnie z wzorem   
gdzie: 
C - ilość punktów przyznanych dla kryterium cena 
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert ocenianych w danym pakiecie
Cbad - cena oferty badanej w danym pakiecie

10 – maksymalna ilość punktów
98%  - waga kryterium CENA

Ocena dla kryterium:   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  oceniana będzie następująco :

3 dni robocze           -          0 pkt
2 dni robocze           -          5 pkt 
1 dzień roboczy        -        10 pkt

10 pkt – maksymalna ilość punktów
 2 %  - waga kryterium  Termin realizacji zamówienia

Ocena końcowa oferty to suma punktów przyznanych  dla  kryterium CENA oraz dla kryterium 
TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

XIV.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  winny  być  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o :
a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę (firmę)  albo imię  i  nazwisko,  siedzibę albo 
miejsce zamieszkania  i  adres  Wykonawcy,  którego ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,  
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ;
c)  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i  
terminie zawarcia umowy.
3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zamieści  informacje,  o których 
mowa w pkt.1 ppkt  a) na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.
4. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  w zakresie opisanym w § 2 pkt 16 i § 6 Umowy.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:
projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 5

XVII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie  dział VI ustawy przysługują 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.



2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,  o której mowa w  art.  154 
pkt.5.

3. 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.

4. 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.

5. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.

6. 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 faksem lub drogą elektroniczną.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną,  
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. 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 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii  Europejskiej  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  na  stronie 
internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone  pkt. 7 i 8  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.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze  
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 
miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy  ,  jeżeli  Zamawiający  nie  opublikował  w  Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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

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

13. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy.
14. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
15. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Określenie części zamówienia: Pakiety od I do  XXI.

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 
XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.



XXII.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakim  dopuszcza  się  prowadzenie  rozliczeń  z 
zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem zwrotu kosztów 
zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy.

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych :  
tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: http:// spzoz.proszowice.pl  
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy 
uczestniczący w postępowaniu wykonawcy  zostaną zawiadomieni pisemnie.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający prześle do publikacji  w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

XXVI. Podwykonawcy
   Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,   pod  warunkiem 

wskazania tej części w Formularzu ofertowym .

XXVII. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (pakiety)
Załącznik Nr 3a, 3b - Oświadczenia
Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw.
Załącznik Nr 5 – Projekt umowy.

   Zatwierdzam:

Proszowice, dnia 10.04.2015 r.
                                                                                         
                                                                                   

       

                                                                                                



Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2015                                                                  Załącznik Nr 1 do  SIWZ

..............................., dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:
Dostawa produktów leczniczych 

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tel.: ________________________________ Faks: __________________________________

REGON: ____________________________NIP: __________________________________

Wpis do właściwego  rejestru: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Oferuję  wykonanie  zamówienia  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia,  w tym  w projekcie  umowy stanowiącym  Załącznik  Nr  5  do  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków  Zamówienia,  które  niniejszym  akceptuję,  za  cenę  zgodnie  z  formularzem  cenowym, 
stanowiącym integralną część niniejszej oferty:  

(Wypełnić dla każdego pakietu oddzielnie)  

Pakiet  ………………..

a/ wartość  netto: ……………….................................. zł

(słownie: .....................................................................................................................złotych)

b/ wartość  podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT)  ……………………zł

(słownie: ………………………………………….....................................................złotych)

c/ wartość brutto:

Wartość netto + wartość podatku VAT = ………………………………………………zł   

(słownie:..........................................................................................................................złotych.)

Termin  realizacji  zamówienia: _________________________________



Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 60 dni od  upływu ostatecznego terminu składania 
ofert.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym 

zakresie:*__________________________________________________________________________

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego 
reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

    

                                                                                                                 (pieczęć i podpis)

                                                                                                       

 * jeżeli Wykonawca nie poda informacji, Zamawiający  uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać 
wykonania zamówienia podwykonawcom.



Załącznik 3

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2015

................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam,  że w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych,  spełniam warunki 
dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 

zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2015
Załącznik 3 A

................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam,  że  w  postępowaniu  na  dostawę  produktów  leczniczych,  nie  podlegam 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Oznaczenie  sprawy: 09/ZP/2015                               

                                                                                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz dostaw

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

Lp. Przedmiot dostawy Wartość dostawy
Daty wykonania

(od-do)
Odbiorcy dostawy

1.

2.

3.

4.

 
 

                                                                                                                      (pieczęć i podpis)

Miejscowość…………………Data: ..............................


