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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej siwz 

 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,  
-adres strony internetowej:  www.szpital.lubaczowski.com 
- e.mail: zam.pub@szpital.lubaczowski.com 
- tel./fax. 016 6328116 
- NIP: 793-14-00-573 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /SPZOZLUBACZOW/SkrytkaESP 
1.1. 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. 

1.2. 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.  

1.3. 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.  

1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

1.5. 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.  

1.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca 
może również pobrać klucz publiczny ze strony systemu  miniPortal w zakładce „Lista  wszystkich 
postępowań”. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm..), zwaną dalej „ustawą”, w trybie 
przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych  i innych 
zwanych dalej towarem 
Zamówienie zostało podzielone na 23 części. 

Nr części Nazwa 

1 Leki narkotyczne 

2 Leki psychotropowe 

3 Leki krążeniowe, przeciwbólowe i inne 

4 Leki przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze 

5 Leki przeciwcukrzycowe, krążeniowe, przeciwbólowe, 

diagnostyki i inne 

6 Leki iniekcyjne i kontrasty 

7 Leki rozkurczowe, krążeniowe 

8 Substancje do receptury, preparaty galenowe 

9 Żywienie dojelitowe 

http://www.szpital.lubaczowski.com/
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10 Leki krążeniowe, przeciwcukrzycowe 

11 Mleko dla niemowląt i smoczki 

12 Leki krążeniowe, przeciwgrzybicze, antybiotyki, leki 

psychotropowe 

13 Żywienie dożylne  

14 Leki antybiotyki, przeciwzapalne, krążeniowe 

15 Płyny infuzyjne, butelki polietylenowe, butelki stojące z różnymi 

portami poz. 1-7,10-12,14 

16 Heparyny drobnocząsteczkowe (nadroparinum calcicum) 

17 Leki krążeniowe, przeciwcukrzycowe, rozkurczowe, antybiotyki, 

uspokajające 

18 Płyny infuzyjne, butelki stojące z dwoma portami 

19 Kontrasty monomeryczne 

20 Kontrasty dimeryczne 

21 Żelazo dożylne 

22 Leki krążeniowe, przeciwbólowe 

23 Immunoglobuliny antyD 

 
CPV:  1. 33.60.00.00-6   

2. 33.68.00.00-0   
3. 33.70.00.00.7 
4. 15.88.00.00-0  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do siwz- formularze cenowe. 
Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści siwz, będącymi np. wynikiem 
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym 
zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia 
maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy).  

3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu w danej części 

wynikającej z braku zapotrzebowania (do 20%). 
3.3. Przez produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze 

w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku  
3.4. Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w 

rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r..  
3.5. Przez dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, stanowiące 

przedmiot zamówienia oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
stanowiące przedmiot zamówienia, należy rozumieć środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia .Zaoferowane środki spożywcze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach 
określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

3.6. 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 dn. 12 maja 2011 roku o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, aktualne na dzień składania ofert. Ponadto należy wziąć po uwagę wyjaśnienia 
dotyczące art. 9 ust 2 zawarte w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 (pismo MZ-
PLR-460-12576-160/KB/12). Ceny oferowanych produktów leczniczych znajdujących się w 
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wykazie B i C Obwieszczenia Ministra Zdrowia nie mogą być wyższe niż wysokość limitu 
finansowania.  

3.7. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin ważności dostarczonego towaru wynosił co najmniej 
12 miesięcy od dnia jego dostawy. 

       3.8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych: 
          a)    W przypadku produktów leczniczych przez ofertę równoważną należy rozumieć lek zawierający 
                tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku  
                różnic   postaci farmaceutycznej, zgodnie z art. 2 pkt 13a Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o    
                refundacji  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz  
                wyrobów  medycznych. 
        b)       W przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez ofertę  
               równoważną należy rozumieć środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego   
               mający  ten sam albo zbliżony skład, zastosowanie lub sposób przygotowania, zgodnie z art. 2  
               pkt 13b Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego  
             przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

          c) W przypadku wyrobów medycznych przez ofertę równoważną należy rozumieć wyrób medyczny    
mający takie samo przewidziane zastosowanie oraz właściwości, zgodnie z art. 2 pkt 13c Ustawy z dnia 
12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych  
     d)  W przypadku suplementów diety przez ofertę równoważną należy rozumieć środki spożywcze, 
których celem zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia), jest uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników 
mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub 
złożonych , wprowadzone do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie , w postaci: kapsułek, tabletek, 
drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z 
kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w 
małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości 
produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa  
farmaceutycznego. Produkty te powinny odpowiadać opisowi, postaci jak podane w Formularzu cenowym 
oraz być zgodne z Rozporządzeniem MZ z dnia 9 października 2007r. w sprawie składu oraz oznakowania 
suplementów diety  
    e)   W przypadku produktów kosmetycznych przez ofertę równoważną należy rozumieć produkty 
kosmetyczne odpowiadające gramaturze/pojemności podanym w Formularzu cenowym, spełniające 
wymagania przepisów Ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach. Produkty te powinny odpowiadać 
gramaturze/pojemności jak podane w Formularzu cenowym  
3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert, a 
także w trakcie umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych towarów oraz dokumentów 
dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski oferowanych towarów. 

 
3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części, lecz nie dopuszcza możliwości 

składania ofert na dowolne wybrane pozycje w częściach, w poszczególnych częściach musi być 
wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez zamawiającego. Ofertę można złożyć w 
odniesieniu do wszystkich części. 

3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

(zamówienie dodatkowe). 
3.13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 

3.14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę). 

3.15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.16. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
3.17. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
3.18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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4. Termin wykonania zamówienia:  
4.1. Sukcesywnie przez okres 12 m-cy (obowiązywanie umowy nie wcześniej niż od 26.11.2019r.) 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
- nie podlegają wykluczeniu  
- spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
5.1.1 Podstawy wykluczenia: 
- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1i 8 ustawy 
5.2. Warunki udziału w postępowaniu: 

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję 
zezwolenie lub licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu 
produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny- 
zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawców składających 
oferty na produkty lecznicze) 

5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

5.2.3. zdolność techniczna lub zawodowa: 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 
o którym mowa w punkcie 5.2.1 specyfikacji musi spełniać ten spośród wykonawców, który 
będzie dostarczał produkty lecznicze. 

 
6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia. 
6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz- Formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.  

     Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja.pdf 
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w punkcie 6.1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. Oświadczenie podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy. 

6.3. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w punkcie 6.1 siwz, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu.. 

6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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siwz, dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie dotyczące tych podmiotów powinno mieć formę 
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy. 

6.5. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:  
6.5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

6.5.2. 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; 

6.5.3. 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; 

6.5.4. 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; 

6.5.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności 

6.5.6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne  
6.5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

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

6.5.8. Dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do sprzedaży 
produktów leczniczych Zamawiającemu:  
6.5.8.1. koncesję zezwolenie lub licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w 
zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład 
konsygnacyjny- zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego (dotyczy 
Wykonawców składających oferty na produkty lecznicze) 

            6.5.9. W celu wykazania spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez    
Zamawiającego Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru na załączniku nr 6 do siwz 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy w formie dokumentu elektronicznego 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
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nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór 
oświadczenia załącznik nr 5 do siwz) 

 
6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
6.8.1. punkcie 6.5.1 siwz 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; 

6.8.2. punkcie 6.5.2-6.5.4 siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
6.9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.8.1 i 6.8.2.b) siwz, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 
punkcie 6.8.2.a) siwz, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu. 

6.10. 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 punkcie 6.8 siwz, 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. Przepis punktu 6.9 siwz stosuje się. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w punkcie 6.5.1 siwz, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.1 siwz, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 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. Przepis punktu 6.9 siwz 
zdanie pierwsze stosuje się. 

6.12. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 
ustawy. 
6.13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie 

konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są 
zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

6.13.2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego 
Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 10.2.5 siwz. Pełnomocnictwo powinno zawierać 
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. 

 6.14. ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

6.14.1 Dokumenty lub oświadczenia , o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub w elektronicznej kopii dokumentu,  

6.14.2 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 adres 
email podany w SIWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 
1991 ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U.2018 r. poz. 1993) w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  

6.14.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
 

6.15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 

7.1. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.  
7.1.1. Pytania należy kierować drogą elektroniczną, przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty 
elektronicznej.  

7.1.2. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: 
poczty elektronicznej: zam.pub@szpital.lubaczowski.com 

7.1.3. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia 
należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i 
zmianami. 

7.2.   Forma porozumiewania się: 
7.2.1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).  
7.2.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: 
ZP.261.2.2019 
7.2.2. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej: zam.pub@szpital.lubaczowski.com 

7.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
- przedmiot zamówienia: Jolanta Strzępek 
- procedura: Barbara Wrona, Maciej Gorliński 
 

8. Wadium. 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  

Wadium dla poszczególnych części wynosi: 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Część nr 1 210,00 zł  

Część nr 2 650,00 zł  

 Część nr  3 7.500,00 zł  

 Część nr 4 2.000,00 zł  

Część nr  5 3.900,00 zł  

 Część nr 6 4.800,00 zł  

 Część nr 7 750,00 zł  

 Część nr 8 270,00 zł  

 Część nr 9 170,00 zł  

Część nr 10 250,00 zł  

Część nr 11 30,00 zł  

Część nr 12 380,00 zł  

Część nr 13 570,00 zł  

Część nr 14 1.800,00 zł  

Część nr 15 800,00 zł  

Część nr 16  450,00 zł   

Część nr 17 2.300,00 zł   

Część nr 18  1.500,00 zł   

Część nr 19  500,00 zł   

Część nr 20 42,00 zł   

Część nr 21 76,00 zł   

Część nr 22 370,00 zł   

Część nr 23  460,00 zł   
W przypadku złożenia oferty na części  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. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie 
niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części, zamawiający uzna, że wadium nie zostało 
wniesione. 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
8.2.1. pieniądzu, 
8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
8.2.3. gwarancjach bankowych, 
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  
8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr rachunku 90 9101 0003 2001 0006 2082 0028  z dopiskiem: 
„Wadium ZP.261.2.2019”  

8.4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty 
przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego. 

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału 
dokumentu wadialnego. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) 
dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 
8.6.1. być wystawione na SPZOZ w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, 
8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on 

do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 

8.6.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym 
pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 
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8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia 
wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie 
zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako 
dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka 
części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną 
spełnione we wszystkich tych częściach. 

 
9. Termin związania ofertą.  

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
10. Sposób przygotowania oferty. 

10.1. Ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, formularz oferty wg wzoru 
zamieszczonego w dalszej części niniejszej SIWZ wraz z załączonymi dokumentami, składa się pod 
rygorem nieważności w języku polskim, elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal.  
10.2.. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
10.3. Oferta winna być sporządzona formacie danych: .doc, .docx, pdf, xml . Sposób złożenia oferty, 
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.  
10.4. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
10.5. 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).  
10.6. 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).  
10.7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby 
nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.  
10.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie 
od wyniku postępowania.  
10.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
10.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców  o ile są 
znane na etapie sporządzania oferty.  
10.11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
10.12. W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub 
wycofać ofertę. Wykonawca przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może 
wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty.  
10.13. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko 
jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje 
wycofanie oferty poprzedniej. Wycofanie oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał 
możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  
10.14. Wykonawca przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może przed upływem 
terminu składania ofert wycofać ofertę.  
10.15. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

 

10.16. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył swoją ofertę na Formularzu ofertowym, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

10.17. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:  
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1) Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.  
2) Wypełniony Formularz cenowy  – Załącznik Nr 2.  
3) Dowód wpłaty wadium 
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzający 
wniesienie wadium w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą 
nie jest osoba upoważniona. Oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty w postaci elektronicznej 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba 
upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi. 
Wykonawca może złożyć kopię pełnomocnictwa, wówczas wymagane jest pozyskanie notarialnego 
uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu lub kopii z 
okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, 
gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do 
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. 

 
10.18. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 

uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 
10.19. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.20. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien 
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku 
cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku 
VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. 

10.21. Opis dot. formularza cenowego 
10.21.1 W przypadku gdy w kolumnie nr 2 Zamawiający opisał ilość sztuk w opakowaniu/dawkę  i 

jednocześnie dopuścił inną ilość sztuk/dawkę oferowanego przedmiotu zamówienia w 
opakowaniu, Wykonawca przelicza ilość podaną w kolumnie nr 4 Formularza cenowego. 
Wymagana ilość przeliczona winna być taka sama jak podana przez zamawiającego w Formularzu 
cenowym. Jeśli przy przeliczeniu ilości w opakowaniu wystąpią ułamki, liczbę taką należy 
zaokrąglić do całości w górę. 

10.21.2. W kolumnie 10 Formularza cenowego należy podać nazwę handlową oferowanego 
przedmiotu zamówienia oraz ilość sztuk w oferowanym opakowaniu. W przypadku braku 
podania oferowanej ilości sztuk w opakowaniu Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 
ilość sztuk w opakowaniu jak opisana w Formularzu cenowym w kolumnie nr 2 w przypadku 
podania przez zamawiającego wymaganej ilości sztuk w opakowaniu. Oferowana ilość sztuk w 
opakowaniu winna być zgodna z dopuszczeniem do obrotu/wprowadzeniem do obrotu. 

10.21.3. W przypadku braku produkcji danego przedmiotu zamówienia, jego dostępności na rynku 
Wykonawca winien dokonać także jego wyceny, podając ostatnią jego cenę, ustaloną w sposób 
pozwalający na dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku wznowienia produkcji, dostaw.  

10.21.4. Wykonawca dokonując wyceny zaoferowanych przedmiotów zamówienia, winien uwzględnić 
sytuacje, w wyniku których, w trakcie realizacji umowy przedmioty zamówienia będą niedostępne 
na rynku i w związku z tym, konieczne będzie dostarczenie zamiennika w cenie nie wyższej niż 
podana w formularzu cenowym. Wykonawca wygrywający przetarg winien mieć zabezpieczony 
dostęp do ilości przedmiotów zamówienia, które będą przedmiotem umowy. 

10.21.5. jeżeli w formularzu cenowym mowa jest o: 
a) fiolkach to zamawiający dopuszcza także zaoferowanie ampułek, flakonów, butelek lub odwrotnie 
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b) tabletkach to zamawiający dopuszcza także zaoferowanie tabletek powlekanych, tabletek 
drażowanych, kapsułek, kapsułek miękkich, kapsułek twardych, kapsułek powlekanych, drażetek 
lub odwrotnie 

11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert. 
11.1. Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do 09.09.2019 r. do godz. 09:00 
11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2019 r. godz. 9.30, w SPZOZ w Lubaczowie, ul. 
Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 8 dział zamówień publicznych. 

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy. 
11.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
11.4 . Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

 11.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
12. Sposób obliczenia ceny. 

12.1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z 
zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.15 siwz). 

12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku). 

12.3.Zamawiający poprawia w tekście oferty 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. 

12.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
12.4.1.oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 
12.4.2.pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
12.4.3.wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
12.4.4.wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
12.4.5.powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 12.5.W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
12.5.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia;  

12.5.2.wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  
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12.7.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.  
 
13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 

13.1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: 
 

 

 Nazwa 
kryterium 

Sposób oceny ofert Waga 

Cena 

Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100 
gdzie: 
 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych 
 - A(i) -  cena podana w ofercie ocenianej 

100% 

 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
14.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

14.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
14.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

14.1.4. unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przekazania zawiadomienie o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

14.3.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10-
dniowego terminu, w okolicznościach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy. 

14.4. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do 
swojej siedziby w celu podpisania umowy. 

14.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

16. Wzór umowy.  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz. 

17. Środki ochrony prawnej. 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego  
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy jak dla postępowań 
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom  
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  
3.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  
ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku  
gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
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art. 11 ust. 8;  
4.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:  
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej 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.  
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu.  
7.Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż  
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli  
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  
8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  
przysługuje skarga do sądu.  
18. Klauzula informacyjna  
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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie jest Pani Monika Karnas-Drabik, Tel. 016 6328112, e.mail: 
iodo@szpital.lubaczowski.com 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych i innych  , numer ZP.261.2.2019 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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

 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 
Załączniki: 
1. Formularz oferty - załącznik nr 1. 
2. Formularze cenowe- załącznik nr 2 
3. Oświadczenie wykonawcy (JEDZ) - załącznik nr 3. 
4. Wzór umowy- załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej- załącznik nr 5 
6. Oświadczenie na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Zatwierdzam: 
 
 


