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Zamawiający  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Szpitalna 8  

17-300 Siemiatycze 

Tel. 85 655 22 00 wew. 366 

e- mail: zamowienia.publiczne@spzozosiemiatycze.pl 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej (SWZ) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość 

szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

 

 

Nazwa postępowania: 

"Dostawa produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Siemiatyczach” 

 

Oznaczenie postępowania: SP ZOZ ZP/20/21 

 

 

 

 

Opracował:         Zatwierdził:  

Paweł Kosiński        Dyrektor SP ZOZ Andrzej Szewczuk 
                /podpis w oryginale/ 
        

       

 

 

 

Siemiatycze, dnia 17.11.2021r 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 

 ul. Szpitalna 8  

 17-300 Siemiatycze 

 Tel.: 85 655 22 00  wew. 366 

Osoby upoważnione do kontaktu:  

 w sprawach formalnych – Krzysztof Prochowicz; Paweł Kosiński: tel./fax – 085 655 22 00 wew. 

366, 

 Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem: www.spzozsiemiatycze.pl. 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treścí SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.spzozsiemiatycze.pl.  

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej wraz z przepisami wykonawczymi „ustawą Pzp” lub „PZP” (t. jedn. Dz. U. 

z 2019r., poz. 2019 ze zm.) o wartości mniejszej niż progi unijne. 

2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu 

Platformy e-Zamówienia i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje 

użytkowania e-Zamówienia dostępne są na stronie: https://ezamowienia.gov.pl 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, zwanych w dalszej części SWZ: towarem, dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, zwanym dalej 

mailto:zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
http://www.spzozsiemiatycze.pl/
http://www.spzozsiemiatycze.pl/
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Zamawiającym, w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – 

Formularz asortymentowo ilościowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz 

asortymentowo ilościowy pakiety od 1 do 34 

3. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ jest integralna częścią niemniejszej dokumentacji 

i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udziału zamówienia.  

4. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne 

oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na 

terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm). 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający, wymaga aby produkty były dostarczone do siedziby zamawiającego w terminie 2 dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia.   

7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

8. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, Apteka Szpitalna,  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 

Siemiatycze. 

9. Zamawiający wymaga, aby produkty oferowane w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty, spełniały określone normy, posiadały 

aktualne karty charakterystyki oraz aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i 

Materiałów Medycznych dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP, o których mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z 2018 

r. poz. 650, 697, 1039.). 

10. W przypadku zaprzestania stosowania niektórych produktów objętych umową  w jednostkach 

organizacyjnych Szpitala, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia 

wycofanych produktów objętych umową. 

11. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV dla przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem:  

33 60 00 00-6 – Produkty farmaceutyczne.  
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V. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu 

zamówienia, w związku z powyższym, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie w Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Ofertowy 

część zamówienia, jaką zamierzy powierzyć podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest 

znana.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 

Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, 

iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w 

wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.   

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia określony w pakietach od 1 do 34, będą realizowane do dnia 08.11.2022 r 
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VII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne pakiety od 1 do 34 

nie dopuszcza złożenia oferty na pojedyncze pozycje w pakiecie.  

2. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich pakietów (części). 

3. Każdy pakiet wskazany w załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej 

procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA ART. 108. 

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdy etapie postępowania 

udzieleniu zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 

2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  

 

IX. PODSTAWY  WYKLUCZENIA,  O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  109  UST.  1,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  

JE PRZEWIDUJE. 

1. Zamawiający  nie  przewiduje  wykluczenia Wykonawcy  na podstawie art. 109 PZP. 

 

X. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

O udzielenie  zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu;  

2. spełniają warunku udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w 

tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:   

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posada: 

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu konsygnacyjnego lub w 

przypadku gdy Wykonawca jest  wytwórcą - zezwolenie Głównego Inspektora 
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Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo 

Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r - (jeżeli jest wymagana prawem). 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XI. INFOMRACJA O OŚWIADCZENIU Z ART. 125 UST 1 USTAWY PZPZ (JEDZ) ORAZ PODMIOTOWYCH 

ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie oświadczenie z art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp – Załącznik nr 5 i 5a do SWZ 

a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

Oświadczenie składa się na formularzu  stanowiący załącznik nr 5 i 5a do SWZ. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji. 

c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:  

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz 

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
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publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. 

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie, 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i 

dokumenty składa każdy z wykonawców. 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej / składu konsygnacyjnego lub w 

przypadku gdy Wykonawca jest wytwórcą - zezwolenie Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo 

Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 2 litera 

a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, 

o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP;  
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2) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 litera a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Dokument ten powinien być równie wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesiące przed jego złożeniem. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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, o ile wykonawca wskazał w 

jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

 

XII. INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIECJE 

PODMIOTÓW) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, 

o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 

oferty umowy spółki bądź uchwały. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo w postaci 

elektronicznej. 

3. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona 
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notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być 

załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

 postępowania o zmówienie publiczne, którego dotyczą, 

 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 

nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie. 

Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym 

oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zmówienie publiczne. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod 

kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców 

na podstawie złożonych dokumentów. 

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

9.  W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE UPRAWNIONYCH OSÓB 

DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

A. Informacje ogólne  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawca 

odbywa się: 

a) przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ 

b) poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami. 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
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Pan Paweł Kosiński oraz Pana Krzysztof Prochowicz  

Tel. 85 655 22 00 wew. 366 

e-mail: zamowienia.publiczne@spzozosiemiatycze.pl 

Kierownik Apteki mgr Pani Katarzyna Wojtkowska 

e-mail: apteka@spzozsiemiatycze.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz 

informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” 

4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 

konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących 

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych.  

6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako 

załączniki.  

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w 

postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  

1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub  

2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do 

komunikacji”).  

7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 

komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 

przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 

komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk 

„dodaj załącznik”).  

mailto:zamowienia.publiczne@spzozosiemiatycze.pl
mailto:apteka@spzozsiemiatycze.pl
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W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z 

wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od 

rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty 

wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 

wewnętrzny). 

8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 

posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-

Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań 

dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta 

uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia.  

12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-

Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 

telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 

internetowej https://ezamowienia.gov.pl  w zakładce „Zgłoś problem”.  

13. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na Platformę e-Zamówienia. 

14. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem postępowania: SP ZOZ ZP/20/21. 

15. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

email: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl (z wyłączeniem składania ofert).  

16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami  określonymi w rozporządzeniu 
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Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

17. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

18. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik nr 10 do 

niniejszej SWZ.  

19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, 

jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

21. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, , 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 21 niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
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c) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

23. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 21 niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz. 

24. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny 

będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z 

tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

25. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

26. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 26 niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) pełnomocnictwa – mocodawca. 

28. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 26 niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz. 

29. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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UWAGA: ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY W TRANSMISJI DANYCH, W 

TYM BŁĘDY SPOWODOWANE AWARIAMI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH, SYSTEMÓW 

ZASILANIA LUB TEŻ OKOLICZNOŚCIAMI ZALEŻNYMI OD OPERATORA ZAPEWNIAJĄCEGO TRANSMISJĘ 

DANYCH. 

 

B. Złożenie oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.docx,  zip i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym pod rygorem nieważności. 

3. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż 

polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. 

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) działającą w imieniu Wykonawcy, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawi pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

7. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie 

postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” lub użyć Formularza ofertowego – załącznik 

nr 2 do SWZ – plik należy skompresować do formatu PDF i podpisać odpowiednim rodzajem 

podpisu.  

8. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych 

przez system  z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 

użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie 

zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu 

elektronicznego, zgodnie z pkt 13. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez 

Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie 

Adobe Acrobat Reader DC. 
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10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” 

system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, 

w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

11. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 

ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane 

wraz z ofertą. 

12. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i 

uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

13. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w 

skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z 

wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W 

zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym 

podpisem (typ wewnętrzny).  

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

UWAGA: Zaleca się aby nazwa pliku oferty rozpoczynała się od nazwy Wykonawcy. 

14. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).  

EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.  



16 

 

15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  

17. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.  

 

C. Wyjaśnienie treści SWZ.  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 

można złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na Platformie e-Zamówienia (Formularze do komunikacji). Korespondencja 

przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP). 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez 

Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

4. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem postępowania: SP ZOZ ZP/20/21 

5. 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: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl ( wyłączeniem składania ofert).  

6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania poprzez ich zamieszczenie na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

7. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o który mowa w pkt 

.6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

8. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zmianę SWZ 

zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana jest 

istotna lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 

i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do ich 
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przygotowania i poinformuje o tym Wykonawców, poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

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

treści SWZ. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 6, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: 

www.spzozsiemiatycze.pl. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 

30 dni, tj. do dnia 25.12.2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi 

częściami niniejszej specyfikacji. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. 
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3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w formie elektronicznej (podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

5. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w zakresie jego praw 

majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru handlowego lub zaświadczeniem o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli dokumenty będą podpisane 

przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie 

skuteczne pełnomocnictwo. 

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje w przypadku pełnomocnictwa mocodawca, poświadczenia może dokonać 

również notariusz. 

7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz Asortymentowo-Ilościowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ – 

wypełniony w zakresie tej części, na którą Wykonawca składa ofertę.  

2) Wypełniony Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ. 

3) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 pkt. 1 SWZ - 

załącznik nr 5 i 5a do SWZ. 

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 

Wykonawcy (jeżeli dotyczy),- załącznik nr 8 do SWZ. 

5) Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6 do SWZ. 

6) Oświadczenie do dopuszczeniu do obrotu – załącznik nr 7 do SWZ.  

7)  Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 

oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. 
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XVI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 

spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.  

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

 

XVII. UZUPEŁNIENIE/WYJAŚNIENIE/POPRAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, 

aktualne na dzień ich złożenia. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 

zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku 

podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
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XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedna ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

4. Do upływu terminy składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

5. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie 

postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” do dnia 26.11.2021 r. do godz. 

10:00. 

XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r., o godzinie 10:10. 

2. Otwarcie nastąpi w siedzibie poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

3. Zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu 

którego następuje otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie udostępniona przez zamawiającego na 

stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki cenowe oraz inne koszty ponoszone przez 

Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia. 

2. W ofercie Wykonawca określi cenę jednostkową netto, stawkę VAT, wartość netto i brutto, cena 

musi być wyrażona w złotych polskich. 

3. Wartość brutto za Towar należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość = 

wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
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4. Wartości w ofercie należy podać zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 

0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

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

Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający rozliczał będzie przedmiot umowy w PLN. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 225 

ust. 1 ustawy Pzp dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej 

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę ma obowiązek: 

1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego 

3)  wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego 

bez kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie 

miała zastosowanie. 

 

XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

1) Cena (C) 60 % 

2) Termin płatności (TP) 40 % 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

Cena najniższej oferty brutto 

C = --------------------------------------- x 60% x 100 [pkt.] 

Cena oferty badanej brutto 
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W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik 

powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Punkty za kryterium „Termin płatności” (w dniach) wynoszą odpowiednio 

30 dni – 0. 

31 – 40 dni – 10 pkt. 

41- 45 dni–  15 pkt 

46 -50 dni – 40 pkt 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (minimalny termin płatności to 30 dni 

maksymalny termin płatności to 50 dni). 

6. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego  rozpatrywania, 

jeżeli:  

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,  

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,  

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

 

7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową  zasadę oceny ofert, 

które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków  przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie każdego kryterium.  

8. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert. 

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wyliczoną wg wzoru: 

C+ TP. 

10. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów. 

11. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę terminu płatności Zamawiający przyjmie termin 30 

dni. Maksymalna ilość punktów przywidziana w tym kryterium wynosi 0 pkt. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 



23 

 

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

XXV. OFERTY RÓWNOWAŻNE  

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe 

nie mogą być gorsze niż parametry wyrobu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia i treści 

SWZ. 

2. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach 

ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 

3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby/materiały spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego wyroby/materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego 

przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

6. Za produkt równoważny Zamawiający uważa produkt o tej samej substancji czynnej, postaci, i 

dawce. 

 

XXVI.UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXVII.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH Z ART. 214 UST. PKT. 7 I 8. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.  
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XXVIII.INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXIX.AUKCJA ELEKTORNICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej o której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy Pzp.  

 

XXX. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXXI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOEPEŁNONE PO WYBORZE OFERTY,  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

 

XXXII. PROJEKT I POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym przetargiem 

nieograniczonym, w tym sposób i terminy zapłaty, obowiązki stron i inne istotne postanowienia – 

zamawiający określił w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ), które wiążą zamawiającego oraz 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią projektu umowy i zaakceptować wszystkie 

zawarte w nim postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani 

zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia 

uregulowanych w projekcie umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

XXXIII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSTĘPUJACYCH WYKONAWCÓW.  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zmawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zmawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem, Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp.   

 

XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODOD 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 655 22 00; 
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 kontakt do inspektora ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Siemiatyczach; e-mail: iodo@spzozsiemiatycze.pl *; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa produktów 

farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Siemiatyczach”, oznaczenie postępowania: SP ZOZ ZP/20/21, prowadzonym w trybie 

podstawowym art. 275 ust 1 ustawy pzp; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 1); 

 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: 

 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. 

1) W przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych okres przetwarzania danych 

osobowych może być dłuższy i jest określony odrębnymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi. 
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* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** 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. 

 

XXXV.ZAŁACZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz asortymentowo-ilościowy; 

2. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz Ofertowy; 

3. Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy; 

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Informacja dotycząca grupy kapitałowej – wzór; 

5. Załącznik nr 5 i 5a do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia; 

6. Załącznik nr 6 do SWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy); 

7. Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu; 

8. Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawców z art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy); 

9. Załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.. 

10. Załącznik nr 10 do SWZ – identyfikator postępowania mini portal. 

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.  

 

Zatwierdzam treść specyfikacji warunków 
zamówienia wraz z załącznikami w dniu 17.11.2021r.   

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  

/podpis w oryginale/ 


