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1. SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW UŻYWANYCH
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego, zwanej dalej SIWZ,
i w dokumentach z nią związanych występują n/wym. pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:
1) Zamawiający – Samodzielny Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Grzegorza Załogi, 40-052 Katowice, ul. B.
Głowackiego 10, reprezentowany Dyrektora.
2) Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93
z pózn. zm.).
4) Prawo farmaceutyczne - ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.
Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
5) Ustawa o wyrobach medycznych - ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn zm.);
6) Ustawa o refundacji leków – ustawie dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.
Nr 122, poz. 696 z późn. zm.)
7) Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, o którym mowa w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (Dz.U.
nr 72, poz. 451 z późn. zmian.);
8) Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów - Rozporządzenie Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);
9) SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie załączniki
i inne dokumenty stanowiące jej integralną część.

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Nazwa zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierż. Grzegorza Załogi
Adres zamawiającego:
ul. B. Głowackiego 10,
Kod Miejscowość:
40-052 KATOWICE
Telefon:
032 7827200
Faks:
032 7827300
Adres strony internetowej: www.zozmswia.katowice.pl
Adres poczty elektronicznej: zampub@zozmswia.katowice.pl
Godziny urzędowania:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.00
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3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
3.1. Przetarg nieograniczony – art. 39 Prawa zamówień publicznych.
3.2.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla dostaw o wartości zamówienia
powyżej kwoty 144.000 Euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Prawa zamówień publicznych - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22
grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz.
2479).

3.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Stosownie
do przywołanych przepisów 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.
3.4.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

3.4.1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
3.4.2. strona internetowa Zamawiającego –www.zozmswia.katowice.pl
3.4.3. tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach z
podziałem na 26 niżej wymienione części zwane dalej pakietami.
Część
zamówienia
Pakiet

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Część 10
Część 11
Część 12
Część 13
Część 14
Część 15
Część 16
Część 17
Część 18

Produkty farmaceutyczne wchodzące w skład pakietu
-

Leki ogólne 1
Leki RTU- gotowe do użycia
Leki ogólne 2
Antybiotyki
Leki psychotropowe i środki narkotyczne
Leki stomatologiczne
Heparyny drobnocząsteczkowe 1
Heparyny drobnocząsteczkowe 2
Heparyny drobnocząsteczkowe 3
Erytropoetyna alfa
Erytropoetyny 1
Erytropoetyny 2
Gazy do anestezji
Substancje do żywienia pozajelitowego
Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Granulat wapna sodowanego
Testy stosowne w okulistyce
Insuliny 1
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Część 19
Część 20
Część 21
Część 22
Część 23
Część 24
Część 25
Część 26

Insuliny 2
Insuliny 3
Insuliny 4
Opatrunki specjalistyczne 1
Opatrunki specjalistyczne 2
Leki różne
Żelazo dożylne
Leki różne 2

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – leki wchodzące w skład pakietów zawierają
Specyfikacje Asortymentowo-Ilościowo- Wartościowe poszczególnych pakietów stanowiące
załączniki nr 1.1 - 1.26 do SIWZ.
4.3. Specyfikacje Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowe określają w szczególności wymagane
przez Zamawiającego: międzynarodową nazwę leku, postać leku, dawkę leku, ilość leku.
4.4. W przypadku gdy wykonawca oferuje asortyment leków w opakowaniach zawierających inną
ilość niż wskazana w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowej należy to
wyraźnie zaznaczyć a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.5. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leków zamiennie tj.
- drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie,
- tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie,
- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie,
- kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie,
- tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie,
- ampułek zamiast fiolek i odwrotnie.
4.6. Oznaczenie zgodnie z CPV
33 60 00 00 – 6

produkty farmaceutyczne

4.7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.7.1. Wykonawca dostarczy leki i produkty farmaceutyczne spełniające wymogi i wytworzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Prawem farmaceutycznym.
4.7.2. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków
jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustalonych przez
Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu oraz
przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
4.7.3. Dostarczone leki i produkty farmaceutyczne muszą spełniać wszystkie wymagania
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt.11
i art. 11 Prawa farmaceutycznego.
4.7.4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych zamawiający nie
przyjmie określonej partii towaru, a wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub
uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia wykonawcy.
Strona 5 z 29

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w KATOWICACH
im. sierżanta Grzegorza Załogi
Przetarg nieograniczony Nr ref. 22/18

4.7.5. Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty
dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest wykonawca przez okres ważności.
4.7.6. Wykonawca w czasie trwania umowy musi zapewnić, w przypadku okresowego braku
zaoferowanego w ofercie produktu leczniczego, inny równoważny produkt leczniczy w
cenie nie wyższej niż w umowie. Zamawiający za produkt równoważny rozumie: produkt
leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać
farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec produktu leczniczego
zaoferowanego w ofercie.
4.7.7. W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub
dostarczenia w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający zastrzega sobie prawo
zakupu tego towaru u innego podmiotu. Wykonawca pokrywa różnicę pomiędzy ceną
jednostkową towaru zakupionego u innego podmiotu, a ceną jednostkową towaru
określoną w załączniku nr 1 do umowy. Powyższe sankcje nie wykluczają postanowień
umowy w zakresie kar umownych.
4.7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji (dalej: „Opcja”), tzn.:
4.8.8.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia
nie więcej niż 30% wartości danego pakietu.
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4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej
pozycji w obrębie danej części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych
zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu
niewykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości
umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania
przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić
u Wykonawcy dodatkowy zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie
przedmiotu zamówienia, w szczególności w Specyfikacji Asortymentowo-IlościowoWartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem
Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30 % wartości
przedmiotu zamówienia
4.8.9.

Ceny za oferowane w ofercie leki refundowane nie mogą być wyższe niż wynikające
z przepisów art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o refundacji leków.

4.8. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami:
4.8.1. Dostawy realizowane sukcesywnie przez okres trwania umowy do siedziby
zamawiającego na podstawie częściowy pisemnych zamówień przesyłanych faksem lub
e-mailem.
4.8.2. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem na jego ryzyko
i koszt. Dostawy będą dostarczane i wniesione do magazynu Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
4.8.3. Dostawy realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania pisemnego
zamówienia częściowego faksem lub e-mailem, w dni robocze w godzinach od 7:30 –
15:00.
4.8.4. O konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy Wykonawca zawiadomi zamawiającego
telefonicznie, faksem lub e-mailem minimum na jeden dzień przed planowaną dostawą.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2020 r.

6.
6.1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

PODSTAWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w zakresie:
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6.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na:
6.1.1.1. podjęcie działalności
farmaceutycznej

gospodarczej

w

zakresie

prowadzenia

hurtowni

lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na:
6.1.1.2. wytwarzanie konkretnego oferowanego produktu leczniczego – leku,
6.1.1.3. import konkretnego oferowanego produktu leczniczego – leku,
wydane zgodnie z Prawem farmaceutycznym.
6.2.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

6.3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych
w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7
SIWZ.

6.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.

7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt
6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
7.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i
braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w
załączniku nr 6 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zasady związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu
elektronicznego zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ.
7.1.1. Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani są wypełnić:
7.1.1.1. część II,
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7.1.1.2. część III sekcję A, B i D oraz sekcję C formularza JEDZ, ograniczając się w ramach
sekcji C do oświadczeń, w zakresie wskazanym poniżej, dotyczących następujących
podstaw wykluczenia:
7.1.1.2.1. naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa
socjalnego, prawa pracy – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13) lit. a) i d) Prawa zamówień publicznych,
7.1.1.2.2. zawieranie porozumień z innymi Wykonawcami w celu zakłócenia konkurencji tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 20) Prawa zamówień
publicznych,
7.1.1.2.3. bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu niniejszego postępowania –
tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 19) Prawa zamówień
publicznych,
7.1.1.2.4. wprowadzanie w błąd, zatajanie informacji lub niemożność przedstawienia
wymaganych dokumentów lub bezprawne pozyskanie informacji na temat
niniejszego postępowania - tj. w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 16) – 18) Prawa zamówień publicznych,
7.1.1.3. W części IV - Kryteria kwalifikacji Zamawiający wymaga wypełnienia sekcji α Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji
7.1.2. Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić utworzoną przez
Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularz JEDZ (plik xml
stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ),
7.1.3. Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem:
http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu
pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Dostęp
do serwisu eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę „Elektroniczne narzędzie
do wypełniania
JEDZ/ESPD”
pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
7.1.4. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców składających ofertę
wspólną.
7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych
podmiotów.
7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj.:
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7.4.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
7.4.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13), 14) i 21) Prawa zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
7.4.1.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
7.4.1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7.4.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz
16) - 20) Prawa zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
7.4.1.5. W okolicznościach wskazanych w pkt 7.4.1.4. SIWZ wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia stosownych rubryk w JEDZ, a następnie do złożenia dowodów zgodnie z
art. 26 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
7.4.1.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody, o których mowa w pkt 7.4.1.4. SIWZ.
7.4.1.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa zamówień
publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)
Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie
udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych.
7.4.2. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych:
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7.4.2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej – decyzji zezwolenie na podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie konkretnego
oferowanego produktu leczniczego – leku, albo import konkretnego oferowanego
produktu leczniczego – leku, wydane zgodnie z Prawem farmaceutycznym.
7.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352). Informację w tym zakresie Wykonawca składa w JEDZ.
7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.1.1 SIWZ, składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Prawa zamówień publicznych.
7.6.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.6.2. 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 pkt 7.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których
mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
7.6.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 7.4.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w
pkt 7.10. SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Prawa zamówień
publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa
w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

Strona 11 z 29

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w KATOWICACH
im. sierżanta Grzegorza Załogi
Przetarg nieograniczony Nr ref. 22/18

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.7.1. W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, w związku z tym, z oświadczenia powinno wynikać:
7.7.1.1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
7.7.1.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
7.7.1.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
7.8. Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu.
7.9. Stosownie do § 16 Rozporządzenia sprawie rodzajów dokumentów dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści
dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie
realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
7.10.1. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.10.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi
posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania;
7.10.3. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają 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.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone przed upływem terminu składania
ofert oraz powinno mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. Zasady związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu
elektronicznego zostały opisane w pkt 8 SIWZ.
7.10.4. dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.1. obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
7.10.5. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7.10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań,
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otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich
partnerów;
7.10.7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
7.11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze
wspólników oraz odrębnie dla spółki.
7.12. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść
informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
7.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.14. Oświadczenia wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ, dotyczące wykonawcy lub
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a PZP, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), należy złożyć w
oryginale.
7.15.

Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia,
o których mowa pkt 7.14, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
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wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), należy
złożyć w oryginale lup kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
8.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Daniel Urbański – Dział Zamówień Publicznych
Pani Marta Krzelowska-Stańczyk- Dział Zamówień Publicznych
tel. 32 78 27 333
e- mail: zampub@zozmswia.katowice.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14.35 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn
zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
8.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują 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 drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego
treścią.
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8.5. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z
tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznymi. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmiotów udostępniających wykonawcy potencjał na zasadach
określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
8.6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
8.7. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zozmswia.katowice.pl
1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.
2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
w szczególności w jednym z ww. formatów.
3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn.
zm.).
4) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia
(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji opensource (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej Oferty
(Formularza oferty) sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również
inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych
zawartych w JEDZ.
6) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.
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7) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ.
8) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.
9) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; w takim
przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ musi być sporządzone w takiej samej formie jak JEDZ,
to jest w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Postanowienia pkt. 8.7. ppkt 1), 3)-9) stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia JEDZ.
8.8.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8.9.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8.10. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o
wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
8.11. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
e-mail: zampub@zozmswia.katowice.pl
8.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8.14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 8.13., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
8.16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
8.17. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości, odpowiednio dla
poszczególnych części / pakietów zamówienia:
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Część
zamówienia
Pakiet

Produkty farmaceutyczne wchodzące w skład pakietu
-

Wysokość wadium
złotych

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Część 10
Część 11
Część 12
Część 13
Część 14
Część 15
Część 16
Część 17
Część 18
Część 19
Część 20
Część 21
Część 22

Leki ogólne 1
Leki RTU- gotowe do użycia
Leki ogólne 2
Antybiotyki
Leki psychotropowe i środki narkotyczne
Leki stomatologiczne
Heparyny drobnocząsteczkowe 1
Heparyny drobnocząsteczkowe 2
Heparyny drobnocząsteczkowe 3
Erytropoetyna alfa
Erytropoetyny 1
Erytropoetyny 2
Gazy do anestezji
Substancje do żywienia pozajelitowego
Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Granulat wapna sodowanego
Testy stosowne w okulistyce
Insuliny 1
Insuliny 2
Insuliny 3
Insuliny 4
Opatrunki specjalistyczne 1

14 650
740
22 500
16 760
2 900
140
650
2 570
2 170
6 380
1 000
2 890
110
2 500
490
100
1
560
880
120
50
400

Część 23
Część 24
Część 25
Część 26

Opatrunki specjalistyczne 2
Leki różne
Żelazo dożylne
Leki różne 2

600
1 300
670
4 800

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu;
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3. gwarancjach bankowych;
9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
9.3. Termin i sposób wniesienia wadium.
9.3.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi,
ul. B. Głowackiego 10, 40-052 KATOWICE
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice
- Numer konta: 67 1130 1091 0003 9030 5620 0005
9.3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy
złożyć w oryginale w Kasie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
ul. B. Głowackiego 10, 40-052 KATOWICE.
9.3.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za
wniesione, jeżeli:
9.3.3.1.

wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.

bankowym

9.3.3.2.

wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi,
ul. B. Głowackiego 10, 40-052 KATOWICE.

9.4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
9.4.1. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione
okoliczności w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, określone:
9.4.1.1.

w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych,.

9.4.1.2.

w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:

a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9.4.2. Wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 Prawa zamówień
publicznych musi być wystawione na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im.
sierż. Grzegorza Załogi, ul. B. Głowackiego 10, 40-052 KATOWICE.
9.4.3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie
może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek
dodatkowej dokumentacji.
9.5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
uważa się za wniesione prawidłowo.
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia wyznaczonego,
jako dzień składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
11.1 Oferta musi spełniać następujące wymogi:
Wykonawca składa jedną ofertę.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w formie elektronicznej.
Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub
potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
Oświadczenia sporządzone według wzorów określonych w załącznikach do niniejszej SIWZ
oraz według wzorów udostępnionych/przekazywanych przez Zamawiającego powinny
zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby.
11.2 Forma oferty:
Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym oryginale
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż
A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo
lub ręcznie.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
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komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy uprawnione/upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w
skład oferty
Wymagane w SIWZ dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez wykonawcę. Wszelkie skreślenia i
zmiany naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być
parafowane.
Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, mogą być
przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem kopii.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo podmiot, na
którego zdolnościach polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Jeżeli niniejsza SIWZ określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu,
Zamawiający nie wymaga posłużenia się niniejszym załącznikiem do SIWZ Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją
treścią odpowiadał formularzowi stanowiącemu załącznik do niniejszej SIWZ.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.3. Na zawartość oferty składa się:
11.3.1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ.
11.3.2. Wypełniona Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowa odrębnie dla każdej
części zamówienia – pakietu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr od 1.1 do
1.26 do SIWZ.
11.3.3..JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanym w pkt 8
SIWZ.
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3)

JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z
zasadami opisanym w pkt 8 SIWZ, o ile wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów,

4)

JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z zasadami opisanym w pkt 8 SIWZ, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia,pełnomocnictwo do złożenia JEDZ-a w formie
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile JEDZ
zostanie złożony przez pełnomocnika.
11.3.4. Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru
11.3.5.

11.3.6.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Dowód wniesienia wadium

11.4. Tajemnica przedsiębiorstwa.
11.4.1. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca składając
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.
11.4.2. Wykonawca nie może zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości
podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych).
11.4.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
11.4.4. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę
złożone
w
oddzielnej
kopercie
z
oznakowaniem
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty.
11.4.5. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania
informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.
11.4.6. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna
za jawne. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu
udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.
11.5. Sposób złożenia oferty
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11.5.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka)
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
11.5.2. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
………………………………………
Adresat:

OFERTA PRZETARGOWA
w przetargu nieograniczonym (Nr ref. – 22/18)
pn. Dostawa leków dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach

Część …………………..
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
……………………………… godz. ………………………..

11.6. Zmiana / wycofanie oferty.
11.6.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny
być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem
“ZMIANA”.
11.6.2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w
ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.
11.6.3. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez
osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez
czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
11.6.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
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im. sierż. Grzegorza Załogi,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE

do dnia 21 grudnia 2018 r. do godziny 10:00
12.2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w razie dostarczenia oferty
przesyłką kurierską lub pocztą, bez wyraźnego wskazania wymienionego wyżej miejsca
dostarczenia oferty, podmiotowi realizującemu usługę.
12.3. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
im. sierż. Grzegorza Załogi,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
13.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
12.4. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący m.in. wartość
oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.) Ceny
jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
12.5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
12.6. W przypadku gdy wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość
niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym należy to zaznaczyć w formularzu
asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego
do dwóch miejsc po przecinku.
12.7. Zamawiający przyjmuje, że wysokość stawki VAT wynosi – 8%. W przypadku naliczenia
innej stawki VAT niż podanej przez Zamawiającego Wykonawca zostanie wezwany do
złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty i wykazania na jakiej podstawie jest uprawniony do
naliczenia innej niż wskazana stawki podatku VAT.
12.8. Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
12.9. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii
Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny
podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
12.10. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
w obrębie danego zadania, w tym w szczególności:
-

cenę zamówionego asortymentu,
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-

koszty transportu, rozładowania i wniesienia zamówionego asortymentu do wskazanych przez
zamawiającego pomieszczenia,
inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
SIWZ,
ewentualne upusty (rabaty).

-

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
14.1.

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:

14.1.1. Cena

– 100%,

14.2. Sposób obliczania punktów w danym kryterium:
14.2.1. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Amin
Cn = ------------ x100 pkt
An
gdzie:
Cn – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Amin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
An - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w
Formularzu oferty dla danego Pakietu (załącznik nr 2. do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
14.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie oferta, która uzyska
największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert.
Kryteria wskazane w pkt 14.1. zostaną zastosowane we wszystkich Pakietach.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.
14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
14.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu.
14.6. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
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14.7. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska
największą sumę punktów uzyskanych w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferta
może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie podpisana
umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
15.2 Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w pisemnie niezwłocznie po upływie
terminu wniesienia odwołania lub po zakończeniu postępowania odwoławczego.
15.3 Procedura podpisanie umowy może również przebiegać w następujący sposób: Zamawiający
prześle Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca
niezwłocznie odeśle Zamawiającemu podpisane egzemplarze umowy. Następnie
Zamawiający po podpisaniu umowy ze swej strony odeśle Wykonawcy należny mu
egzemplarz umowy. W tym przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień podpisania umowy
przez Zamawiającego. Zamawiający najpóźniej następnego dnia prześle obustronnie
podpisaną umowę e-mailem (zeskanowany dokument), na adres e- mail wskazany przez
Wykonawcę w ofercie. Oryginał umowy zostanie niezwłocznie przesłany Wykonawcy pocztą
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
15.4 W przypadku, gdy wybranym Wykonawcą jest konsorcjum, przed podpisaniem umowy
Zamawiający żąda przedłożenia umowy konsorcjum.
15.5 W przypadku, gdy wybranym Wykonawcą są przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki
cywilnej, przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy spółki cywilnej.

16. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY.

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY.
WZÓR UMOWY, jaką Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie
od niezgodnej z przepisami Prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego
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podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.
18.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180
ust. 5 zd. drugie Prawa zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
18.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

19. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
19.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
19.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 26 – pakiety.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części – pakietów zawierają
odpowiednio Specyfikacje Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowe stanowiące załączniki
nr 1.1 – 1.26 do SIWZ.
19.3 Wykonawca może złożyć oferty na dowolną liczbę części zamówienia- pakietów.

20. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH.
Stosownie do 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
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rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1
Prawa zamówień publicznych – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego
archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 18.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym
usługi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa Prawa zamówień publicznych.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone
w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z
uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
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zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.

21. MAKSYMALNA
ramowej).

LICZBA WYKONAWCÓW (w przypadku umowy

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 7 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAC OFERTY
WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO.
Adres strony internetowej:

www.zozmswia.katowice.pl

Adres poczty elektronicznej: zampub@zozmswia.katowice.pl

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich
(PLN).

25. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

26. WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Poza przypadkami wskazanymi w Prawie zamówień publicznych Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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27. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PKT 1 PRAWA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1 Prawa zamówień
publicznych.

28. INNE POSTANOWIENIA.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców działających wspólnie, zgodnie z art. 23 Prawa
zamówień publicznych (spółka cywilna, konsorcjum):
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, które jednoznacznie wskazuje pełnomocnika - lidera do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a także podmioty
reprezentowane oraz wskazanego pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców
wspólnie składających ofertę. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych
przedstawicieli wszystkich udzielających go Wykonawców.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą
występującym, jako lider uprawniony do reprezentowania pozostałych wspólników spółki /
partnerów konsorcjum.
W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy Wykonawca oddzielnie
musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 11 Prawa
zamówień publicznych.
W przypadku Wykonawców występujących w postępowaniu w formie spółki cywilnej, do oferty
można załączyć umowę spółki cywilnej. W takim przypadku nie jest koniecznym załączanie
do oferty dodatkowego pełnomocnictwa.

29. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Nr 1.1 - 1.26 Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowa odpowiednio dla Pakietu 1–26.
Nr 2

Formularz oferty do wypełnienia przez wykonawców

Nr 3. Wzór umowy
Nr 4. Wzór JEDZ - Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
Nr 5. Wzór oświadczenia. w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt
15 i 22 Prawa zamówień publicznych.

O p r a c o w a ł:
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