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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawy leków, koncentratów do hemodializy oraz środków kontrastujących - powtórzenie
Znak sprawy: BZP.38.382-13.19

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 − Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 − Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 − Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 − Wzór umowy
Załącznik nr 5 − Oświadczenie dot. art 24 ust. 1 pkt 23 grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. przepisów o koncesji lub zezwoleniach
Załącznik nr 7 - Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu

Sporządziła: Marta Bajor
Zatwierdziła pod względem formalnym: Magdalena Kozak

Zatwierdził:
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
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1.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
2.

TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

a)
b)

c)

4.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków, koncentratów do hemodializy oraz środków
kontrastujących - powtórzenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący
Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne;
- 33696000-5 – Odczynniki i środki kontrastowe;
- 33692800-5 - Roztwory do dializy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 pakietów (części).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w:
a) Ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 211 z póz. zm.)
b) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z póź. zm.)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tzn. leki, produkty farmaceutyczne o
tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, parametrach farmakokinetycznych
i wskazaniach leczniczych jak dla preparatu referencyjnego:
jeżeli w opisie podano jako opakowanie ampułkę, to dopuszcza się zaoferowanie fiolki, kapsułki, drażetki i
tabletki, jeśli nie określono specjalnych wymagań technologicznych, uznawane są formy równoważne;
dopuszcza się składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje wtedy
przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego (dopuszcza się
zaokrąglenie w górę);
w sytuacjach wątpliwych związanych z brakiem możliwości weryfikacji zgodności zaoferowanych
produktów leczniczych z wymaganiami określonymi w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo
zażądania karty charakterystyki zaoferowanego produktu leczniczego. W takim przypadku Wykonawca
zostanie pisemnie poinformowana o konieczności przedłożenia w/w kart, w terminie określonym przez
Zamawiającego.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:

dla Pakietów 1 – 9, 12 od dnia zawarcia umowy do 14.10.2019 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;
dla Pakietów 10, 11 od 10.08.2019 r. do 14.10.2019 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości

wynikających z Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;
4.2. Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana
Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój.



5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp.
5.2. Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp,
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy
Pzp.
5.1.
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5.3.

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22)) i ust. 5 pkt
1) inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.

5.4.
5.5.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
 dla Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada
koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), ważne zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, w
szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na
prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami
leczniczymi lub jeżeli Wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów
leczniczych. Natomiast, jeśli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania w/w dokumentów
złożenia Oświadczenie dot. przepisów o koncesji lub zezwoleniach – zgodnego w treści ze wzorem
– Załącznik nr 6 do SIWZ,
 dla Pakietów nr 10, 11 Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w zakresie kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
6.1. Wykonawca dołącza do oferty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w zakresie
wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w pkt
5.1. SIWZ.
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w celu potwierdzenia, ze nie podlega
wykluczeniu, musi wypełnić jedno oświadczenie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie
składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to musi potwierdzić brak podstaw wykluczenia.
b) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ (Oświadczenie własne
Wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu - dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 12)- Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 PZP (informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Załącznik
nr 5 do SIWZ),
b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej).

Forma oświadczenia/ dokumentów:
Oświadczenie, o którym mowa w pkt a) winno być złożone w oryginale, a dokumenty lub informacje, o
których mowa w pkt b) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
podpisuje odrębne oświadczenie.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu lub informacji dokonuje odpowiednio
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Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Oświadczenie i/lub dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o
których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, do złożenia aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności:
a) Brak podstaw wykluczenia:
 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
b) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 dla Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada
koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr
45 poz. 271 z późn. zm.), ważne zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, w
szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na prowadzenie
składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub jeżeli
Wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych. Natomiast, jeśli
ustawy nie nakładają obowiązku posiadania w/w dokumentów złożenia Oświadczenie dot. przepisów
o koncesji lub zezwoleniach – zgodnego w treści ze wzorem – Załącznik nr 6 do SIWZ,
 dla Pakietów nr 10, 11 Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w zakresie kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
6.3.1.

6.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6.3. i 6.3.1. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6.3. i 6.3.1. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
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Forma oświadczenia/ dokumentów:
Oświadczenie, dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
Oświadczenie i/lub dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
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.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIENIWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
7.2. W przypadku kiedy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. a), 6.2.
SIWZ za pośrednictwem faksu.
7.4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 18.03.2019 r.), Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
7.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia
treści SIWZ.
7.8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres podane w Rozdziale 1 niniejszego SIWZ.
7.9. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a faksem na nr (032) 47 84 549.
7.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak – Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Marta Bajor – Starszy Specjalista d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
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samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do specyfikacji Formularza ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ lub na nim.
10.2. Do oferty należy także dołączyć wypełniony Formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący
Załącznik nr 1 do SIWZ.
10.3. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert w formie elektronicznej lub faksem.
10.4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
10.5. Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie
zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.
10.6. Oferta powinna być podpisana własnoręcznie przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób, aby tożsamości tej osoby/osób była
identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z
pełnego imienia i nazwiska).
10.7. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
10.8. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodności z oryginałem notarialnie. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw z formie
elektronicznej lub faksem.
10.9. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona „za
zgodność z oryginałem” (na każdej stronie zawierającej treść) przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
10.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą
ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa. Przepisy dotyczące
pojedynczego Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
10.11. Wszelkie błędy w zapisach oferty powinny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i
wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:
Za skuteczne wprowadzenie zmian, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem

terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany w złożonej ofercie.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta,
należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu

oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie powinno być oznaczone
numerem sprawy i nazwą postępowania oraz hasłem „WYCOFANIE OFERTY”.
10.13. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym
terminie, spełniające warunki ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi
zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ.
10.14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. spełniają
łącznie trzy warunki:
mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość

gospodarcza,
nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,

przedsiębiorca podjął wobec nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W przypadku nie wykazania, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający dokona odtajnienia zastrzeżonych informacji.
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Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10.15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Ofertę przetargową należy umieści w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem
terminu składania ofert.
11.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy leków, koncentratów do hemodializy oraz środków kontrastujących –
powtórzenie.”
(BZP.38.382-13.19)
Pakiet nr……..
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 22.03.2019 r. godz.10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11.3. W razie niewłaściwego oznaczenia, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie oferty przed terminem
otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. W
takich przypadkach odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który złożył nieprawidłowo oznaczoną
kopertę/opakowanie zewnętrzne z ofertą.
11.4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 22.03.2019 r., do godziny 10:00.
11.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu
22.03.2019 r., o godzinie 10:30.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Przez cenę oferty, dla każdego pakietu odrębnie Zamawiający rozumie cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Cena za realizację zamówienia
musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe
błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą
wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
12.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia w podziale na pakiety, o których mowa w Rozdziale 3 niniejszej
SIWZ.
12.3. W ofercie należy podać:
 łączną cenę zamówienia brutto (cyfrowo i słownie),
 łączną cenę zamówienia netto (cyfrowo i słownie),
 stawkę podatku VAT.
12.4. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym, który
stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
12.5. Ponadto, dla każdego pakietu z osobna, w ofercie należy podać w Formularzu asortymentowocenowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, producenta i nazwę handlową/numer katalogowy
oraz kod EAN, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
12.6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podąć w zaokrągleniu do
pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określona w art. 106e ust. 11
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z
późn. zm.) - "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1
grosza”.
12.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
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u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzn. Zamawiający będzie musiał rozliczyć podatek od
towarów i usług zamiast Wykonawcy), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (teks
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia,
 importu usług lub importu towarów,
Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego załączając informację
zawierającą:
 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz
 ich wartość bez kwoty podatku (cena netto).
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z ww. przepisami.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego dla każdego pakietu
odrębnie.
12.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z następującym kryterium:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C
12.3. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga
Liczba
Sposób oceny wg wzoru
[%]
punktów
Cena najtańszej oferty
Łączna cena ofertowa
100%
100
C = ----------------------------------------- x 100pkt
brutto
Cena badanej oferty
RAZEM
100%
100
12.4. Ocena punktowa w kryterium „Łącznfa cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru
opisanego w tabeli powyżej.
12.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
12.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
12.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
12.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
12.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy
drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze podpisanej przez siebie
umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres Zamawiającego. Następnie Zamawiający
podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi
Wykonawcę do podpisania przedmiotowej umowy w siedzibie Zamawiającego.
13.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
12.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
12.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
12.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
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zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.

ISTOTNE DLA STORN POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCIE
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
16.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
17. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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:
a) Administratorem danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój,
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 jest Pani
Marcelina Twardowska, mtwardowska@wss2.pl, (32) 47 84 536
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) Odbiorcami 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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
e) 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; a w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit.
d) w zw. Z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2016;
f) Obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej
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;
g) W odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
i) Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
j) Osoba, której dane dotyczą posiada:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych*; (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);
- 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 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);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
k) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub eRODO 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.
18. INFORMACJE DODATKOWE
18.1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z zakresami wskazanymi
w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
18.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
18.3. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
18.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 ustawy PZP.
18.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
18.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a
Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.
18.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
18.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
18.12. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
18.13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
18.14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do
SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,
należy wpisać w formularzy „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca
zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie
wykonane bez udziału podwykonawców.
Zatwierdzono przez Komisję Przetargową pod względem merytorycznym
Komisja przetargowa:
Przewodniczący
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Marta Bajor

…………………………………………………

Członek
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Adrianna Łokieć

…………………………………………………

Zatwierdził:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

…………………………………………….
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