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Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

Nazwa zadania:  

„Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy” 

Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  
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...................................................................................... 
Jadwiga Konieczniak 
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1. Informacja o zamawiającym. 
1.1. Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 
1.2. Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 
1.3. NIP Zamawiającego: 991-02-27-426 
1.4. Strona internetowa Zamawiającego: www.zol.niemodlin.pl 
1.5. Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp). 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp). 
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy” 
3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp), gdzie część (zadanie) 

stanowi jedno z zadań od nr 1 do nr 28 – Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY, 

Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia ww. zadania częściowego zostaną odrzucone. 
Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. 

3.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań częściowych 
określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – 
FORMULARZ CENOWY, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy. 

3.3. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych 
we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3.4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
kod CPV: 33600000-6 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp). 

 

4. Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp). 
Dostawa będzie realizowana sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego przez okres 12 m-cy od daty 
udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy). 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp). 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 

pkt 2 Pzp, a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5.2. Niespełnienie warunków określonych w pkt 5.1. skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia  
w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnił. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

5.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp. 

5.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają  
w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

 

6. Podstawy wykluczenia (art. 36 ust. 1 pkt 5a Pzp). 
6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 

ust. 5 pkt 1 Pzp, tj. wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
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likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz  
z 2016 r. poz. 615), 

6.2. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16–20 lub ust. 5, ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania  
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137  
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 176 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. 
zm.); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

6.6. Wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia wykluczy się z postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jego ofertę uzna za odrzuconą. 
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp). 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do 
SIWZ) - aktualne na dzień składania ofert - następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp - zgodne z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 

2) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 

7.3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.2. stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt 1 
SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z nich musi oddzielnie 
udokumentować, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie 
wymienione w pkt 7.2. ppkt 1 SIWZ. W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie 
składający ofertę mogą złożyć jeden wspólny dokument. 

7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r.  
poz. 1114 z późn. zm.). 

7.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

7.8. Wskazane w niniejszym dziale 7 oświadczenia i dokumenty mają być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.10. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu wyznaczonym przez 
Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

7.12. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może 
on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt 2 SIWZ - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzający odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

7.15. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.16. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa  
w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzory oświadczeń o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 5 i nr 6 do 
SIWZ. 

7.17. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, 
czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert  
w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem 
zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

 

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego. 
Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego. 
 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp). 
9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), za wyjątkiem składania ofert, które odbywa się 
drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Dane 
zamawiającego do korespondencji zostały określone w pkt 1 SIWZ. 

9.2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Pzp. 
9.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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. 

9.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt 9.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpatrzenia. 

9.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.3.  
9.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 

ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej 
stronie. 

9.7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

9.8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
1) Izabela Turczyn – Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością 

a) e-mail: info@zol.niemodlin.pl 
b) nr tel. 77 40 33 415; 
c) numer faxu: 77 30 33 415.  

9.9. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do zamawiającego w taki sposób, że mógł 
zapoznać się z jej treścią. 

9.10. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym były opatrzone 
Sygnaturą sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 

 

10. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp). 
W przedmiotowym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane. 

 

11. Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp). 
11.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  
60 dni. 

 

mailto:info@zol.niemodlin.pl
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12. Opis sposobu przygotowywania ofert (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp). 
12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. zamawiający nie dopuszcza składania oferty 

w postaci elektronicznej. 
12.2. Na każde z zadań częściowych wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - złożenie przez jednego 

wykonawcę większej liczby ofert na jedno zadanie częściowe lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę w ramach 
danego zadania częściowego. 

12.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w innym języku niż język polski.  

12.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ – ofertę wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część 

należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta powinna składać się z: 
1) Formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – odrębnie dla każdej oferty 

częściowej (zadania), 
2) Formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – w którym wykonawca wyceni zadania 

częściowe, w odniesieniu do których złożył wymieniony w ppkt 1 Formularz ofertowy. 
12.6. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty. 
12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Wszelkie 

pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do 
oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, 

wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 
12.8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie 

podlegają zwrotowi przez zamawiającego. 
12.9. Oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze 

lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
12.10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę 

lub osoby podpisujące ofertę. 
12.11. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego 

zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 
12.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane.  
12.13. Zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta. 
12.14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
12.15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, 

by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 
12.16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty 
umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia). 

12.17. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 
12.18. Wypełniając Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), składając oświadczenia, jak również wypełniając 

inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać 
dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

12.19. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w taki sposób, by z zawartością oferty 
nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamknięta koperta lub inne opakowanie 
powinno zawierać oznaczenie: 

 
 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na 
„Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy” 
Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 

ZADANIE NR ……………………………..…… 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, 
tj. przed dniem 1.02.2017 r. godz. 10:00 

 

Opakowanie oferty powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy składającego 
ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

12.20. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust.1 Pzp). 
12.21. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie 

o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które powinno 
zawierać oznaczenie: 
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Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  

„Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy” 

Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 
ZADANIE NR ……………………………..…… 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, 
tj. przed dniem 1.02.2017 r. godz. 10:00 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia 
wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.22. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres 
tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, które powinno zawierać oznaczenie: 
 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  

„Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy” 

Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017 
ZADANIE NR ……………………………..…… 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, 
tj. przed dniem 1.02.2017 r. godz. 10:00 

 
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia 
wykonawcy o zmianie oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.23. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r.,  
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca, winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które  
z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej 
ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać – nie później niż w terminie składania ofert – że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jej 
adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu dostawy i terminu płatności. 

12.24. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Pzp. 
 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp). 
13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

1) miejsce składania ofert: Sekretariat Dyrektora SZOZ w Niemodlinie – czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.30 – 15.00), 

2) termin składania ofert: do dnia 08.02.2017r. godz. 10:00 
13.2. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:  

1) miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna Administracji SZOZ w Niemodlinie 
2) termin publicznego otwarcia ofert: w dniu 08.02.2017r. godz. 10:15 

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

13.4. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą  
w pierwszej kolejności. 

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

13.6. W przypadku złożenia oferty po terminie, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 
terminie. 

13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, 
3) cen zawartych w ofertach. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp). 
14.1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie Formularza 
cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) określającego opis i zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
uzyskuje łączną wartość brutto poszczególnych pozycji załącznika ustalając najpierw cenę jednostkową netto, 
następnie wyliczając wartość netto przedmiotu zamówienia (cena jednostkowa netto x ilość) i do niej dodając 
właściwy podatek VAT. Ogólną wartością netto i brutto przedmiotu zamówienia (ceną oferty) będzie suma 
wartości (odpowiednio netto i brutto) poszczególnych pozycji odpowiedniego zadania częściowego. 

14.2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). 
Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie 
dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. 

14.3. Cena oferty musi wynikać z Formularza ofertowego (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) oraz Formularza 
cenowego (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: cenę przedmiotu umowy, cenę 
opakowań, ewentualne cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia w miejsce wskazane 
przez zamawiającego, zysk wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie 
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koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
14.4. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną 

słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo.  
14.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy (rodzaj 
towaru), której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 
podatku. 
 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp). 
15.1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 
15.2. Przy wyborze oferty w każdej części zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 

Kryterium Waga w % 

Cena (brutto) 100% 

 
 

15.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w odniesieniu do poszczególnych zadań 
częściowych. 

15.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 15.4. 

15.4. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

15.6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym 
punkcie. 
 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp). 
16.1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 Pzp poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
4) unieważnieniu postępowania 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.2. Informacje, o których mowa w pkt 16.1. ppkt 1 i 4 zamawiający udostępni na stronie internetowej. 
16.3. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, zamawiający zawrze, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp,  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 

jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem ww. terminów, w przypadkach o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp. 

16.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający 
powiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie albo wyśle do podpisania umowę za 
pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca/kuriera. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa 
pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik. 

16.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie 
wskazanym w wezwaniu, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

16.6. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – jeśli jest wymagane - zamawiający może zbadać, czy wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp). 
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
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18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp). 
18.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
18.2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp). 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w ustawie Pzp, w szczególności w art. 179 - 198g Pzp. 

 

20. Inne informacje dotyczące postępowania (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7, 8 Pzp). 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału  
w postępowaniu oraz zamówień uzupełniających. 
 

21. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp: 
Ze względu na szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego wszystkich istotnych cech, w tym m. in. 
szczegółów dotyczących dostaw, terminów ich realizacji oraz brak możliwości zastosowania innych standardów 
jakościowych w odniesieniu do tego przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosował kryterium ceny o wadze 
przekraczającej 60% (art. 91 ust. 2a Pzp). Przy dostawach leków nie występują koszty cyklu życia ze względu na to, 
iż leki po ich nabyciu podawane są pacjentom – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 
1) wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz  
2) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
22. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy. 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

23. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy 
2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy - Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia, 
3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy, 
4) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
5) Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,  
6) Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 


