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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWY
„LEKÓW DLA PACJENTÓW PZOL W GROJCU”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
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Zatwierdzono w dniu:
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Użyte skróty:
Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1843 ze zm.),
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I.

Zamawiający

Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec
e-mail: sekretariat@pzolgrojec.pl
tel. 33 84-28-136, fax 33 84-28-903
strona internetowa: www.pzolgrojec.pl
REGON 000298301 NIP 549-16-69-659
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:30
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków dla pacjentów Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, Grojec 32-615 - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera „formularz asortymentowo-cenowy”-załącznik nr 5 do
SIWZ. Załącznik nr 5 zawiera tabele z wykazem zamawianych leków.
Przedmiot zamówienia został oznaczony jako pakiet nr 3.
2. Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 -produkty farmaceutyczne.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia, jeżeli jego
potrzeby faktyczne będą mniejsze od zakładanych bez możliwości dochodzenia roszczeń
przez Wykonawcę.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do stosowania na rynku polskim
i posiadać świadectwo rejestracji Ministerstwa Zdrowia.
Oferowane produkty lecznicze muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub pozwolenie wydane przez Komisję Europejską.
5. Termin ważności dostarczonych leków nie może być krótszy niż ¾ terminu podanego na
opakowaniu.

6. Za jakość, tożsamość i terminy ważności odpowiada Wykonawca.
7. Wykonawca będzie dostarczał leki do Działu Farmacji w PZOL w Grojcu Aleja
Ogrodowa 1 własnym transportem, na swój koszt w terminie ……………. godzin od
(podany w ofercie)

złożenia zamówienia, faxem, e-mailem lub pisemnie.
8. Dopuszcza się zmianę leku w poszczególnych grupach lekowych w przypadku wycofania
leku z użycia i wprowadzenia nowego leku.
9. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach innej wielkości
niż sugerowane w formularzach ofertowych, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) podania wielkości oferowanego opakowania oraz do podania jego ceny oferowanej,
b) dostosowania ilości oferowanych opakowań proporcjonalnie do ilości opakowań
jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym przez Zamawiającego, w razie
potrzeby (w przypadku wystąpienia miejsc po przecinku) zaokrąglić ilość
oferowanych opakowań w górę.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na leki o nazwach handlowych
innych niż występujące w specyfikacji przetargowej pod warunkiem, że zawierają one tą
samą substancję czynną, to samo spektrum działania, dawkę, lecz różniące się postacią tj.
Zamawiający dopuszcza zmianę postaci proponowanych preparatów tabletki na tabletki
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki i odwrotnie przy
zachowaniu tej samej drogi podania.
11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne
opisywanym.

Jeżeli

zapisy

zawarte

w

formularzu

asortymentowo-cenowym

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych leków znaki towarowe lub pochodzenie,
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert na
„produkty” równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów,
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc,
posługiwanie

się

nazwami

producentów/produktów

ma

wyłącznie

charakter

przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej
na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów wykazujących spełnienie przez produkty równoważne
ww. parametrów i cech.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w obrębie danego
pakietu nr 3. Zamówienie stanowi pakiet nr 3 w całości. W przeciwnym razie oferta na
pakiet nr 3 zostanie odrzucona.
13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień
publicznych oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia Podwykonawcom.
15.1 W przypadku,

gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia

z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
części

zamówienia

(zakresu),

której

wykonanie

zamierza

powierzyć

Podwykonawcom i podania nazw firm tych Podwykonawców wraz z danymi
kontaktowymi (zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ). W przypadku kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części,
którą

zamierza

powierzyć

Podwykonawcom,

Zamawiający

przyjmie,

że

Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
15.2 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w ust. 15.1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usługi.
15.3 Zamawiający wymaga, by w stosunku do Podwykonawców, którym Wykonawca
zamierza powierzyć realizację części zamówienia, nie zachodziły okoliczności
wskazane w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6
i 7 ustawy PZP)
Zamawiający nie przewiduje możliwości

udzielenia zamówienia

polegających

powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

na

V.

Termin wykonania zamówienia
1. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane codziennie przez okres
12 miesięcy tj. od dnia 13 października 2020 r. do dnia 12 października 2021 r.
2. Jeżeli ze względu na trwającą procedurę przetargową nie będzie możliwe zawarcie
umowy do dnia 13.10.2020 r. termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ.
• Koncesję/zezwolenie/licencję lub inny dokument wydany przez Głównego
Inspektora

Farmaceutycznego

potwierdzający,

że

Wykonawca

posiada

uprawnienia do prowadzenia działalności objętym zamówieniem.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ.
• oświadczenie Wykonawcy o opłaconej polisie, a w przypadku jej braku innego
dokumentu

potwierdzającego,

że

Wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł wraz
z zobowiązaniem wybranego Wykonawcy do dostarczenia takiego dokumentu
do dnia podpisania umowy– załącznik nr 3 do SIWZ.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ.

2.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawców
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp, na
podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu, o którym mowa w pkt. 2 nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.2

5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do
oferty.

6.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23
oraz art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy.
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny
oferty, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza,

nie

podlega

wykluczeniu

oraz

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu.
VI a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt.8 ustawy PZP
Oprócz wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , Zamawiający na
podstawie art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp, przewiduje wykluczenie Wykonawcy, który
naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba, że Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, że dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
Uwaga: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma

potwierdzać 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 do wykluczenia.
3.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz.
VII. pkt. 1 niniejszej SIWZ - załączniku nr 3 do SIWZ.

4.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów.

5.

Ocena wstępna (ETAP I), której poddani są Wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji w złożonych dokumentach i zawartych w oświadczeniu
o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 5
do SIWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Oświadczenie Wykonawcy o opłaconej polisie lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż
150.000,00 zł związanej z przedmiotem zamówienia wraz z zobowiązaniem
wybranego Wykonawcy do dostarczenia takiego dokumentu do dnia podpisania
umowy- załącznik nr 3 do SIWZ.

6.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
(ETAP II):
1) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego
organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
3) Koncesję/zezwolenie/licencję lub inny dokument wydany przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego potwierdzający, że Wykonawca posiada
uprawnienia do prowadzenia działalności objętym zamówieniem.
Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie
podlegać będzie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń.
7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - zgodnego z zał. nr 4
do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. (uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie).
8.

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w dziale VII. pkt.1.
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielania wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
a)

zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VII. pkt. 6 ppkt. 1 i 2 – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskała przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

b) Dokumenty, o których mowa w dziale VII. pkt. 6. ppkt. 1 i 2- powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w dziale VII. pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

d) Jeżeli,

w

przypadku

Wykonawcy

mającego

siedzibę

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
e)

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.

11.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,

że

nie podlegają wykluczeniu,

spełniają warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
12.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2020 r., poz.346).

13.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie składane
są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

14.

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez
Wykonawcę albo podmiot trzeci albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawcę – odpowiednio, w zakresie
dokumentów, którego każdego z nich dotyczy.

15.

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.

16.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie przez komisję przetargową zgodnie
z ustawą Pzp oraz niniejszą SIWZ.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem, lub środkami komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U z 2020 r. poz. 344) lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o prawie pocztowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI i VII niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.

2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ tj. PZOL.ZP.262a.4.2020.

3.

Zawiadomienia,

oświadczenia,

wnioski

oraz

informacje

przekazywane

przez

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiatowe Zakłady OpiekuńczoLecznicze w Grojcu, Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec.
4.

Zawiadomienia,
Wykonawcę

oświadczenia,
drogą

wnioski

elektroniczną

oraz
winny

informacje
być

przekazywane

kierowane

na

przez
adres:

sekretariat@pzolgrojec.pl, faksem na nr 33/84-28-903.
5.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w dziale. VIII. pkt. 7. niniejszej SIWZ.

9.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

10.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w kwestiach formalnych, w zakresie proceduralnym, osobami upoważnionymi do
kontaktu z Wykonawcami jest:
Monika

Miłoń

–

tel.

33/84-28-136,

faks.

33/84-28-903,

e-mail:

sekretariat@pzolgrojec.pl
2) W

zakresie

merytorycznym

osobami

upoważnionymi

do

kontaktu

z Wykonawcami jest:
Irena

Mościńska

–

tel.

33/84-28-136,

faks.

33/84-28-903,

e-mail:

sekretariat@pzolgrojec.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.

IX. Wadium
1.

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert.

2.

Wartość wadium wynosi:
PAKIET nr III: 195,00
Słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100
Razem: 195,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)

pieniądzu,

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299).

4.

WADIUM wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: ING Bank Śląski nr 74 1050 1445 1000 0090 3022 6808 z dopiskiem:
„LEKI DLA PACJENTÓW PZOL W GROJCU” PZOL.ZP.262a.4.2020.
Wadium wniesione w tej formie Zamawiający zwraca bez odsetek, co wynika z umowy
rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane.

5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem
właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim
wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
termin uznania kwotą wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium.

7.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał
gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. Wadium musi być wystawione na
Zamawiającego.

8.

Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty
wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

9.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art. 46
ust. 4a ustawy oraz z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na skutek okoliczności, o których mowa w pkt 9, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa
w art. 87 ust.2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.

13.

W przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b.

14.

Zamawiający zatrzymuje wadium, 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,

d)

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.

X.

Termin związania ofertą:

1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie
dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Oferta powinna zawierać:
1)

podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do
SIWZ,

2)

podpisany przez Wykonawcę Formularz asortymentowo - cenowy według
załącznika nr 5 do SIWZ,

2.

3)

podpisane przez Wykonawcę oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

4)

pełnomocnictwa (jeśli dotyczy),

5)

dowód wniesienia wadium.

O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty
powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania złożone w formie oryginału
(wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii
poświadczonej notarialnie.

3.

Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć także
(odpowiednio):
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie

zamówienia

–

pełnomocnictwo

do

reprezentowania

wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę
o

współdziałaniu,

z

której

będzie

wynikać

przedmiotowe

pełnomocnictwo.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.

4.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.

Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii
dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Oferta i załączniki
do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. W przypadku
podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez

osobę

niewymienioną

w

dokumencie

rejestracyjnym

(ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
6.

Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisującej.

7.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

8.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących

po

stronie

Zamawiającego,

Wykonawcom,

którzy

złożyli

oferty

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11.

Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami Wykonawca sporządza
ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

12.

Ofertę sporządza się w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach
załączników lub w oparciu o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część
niniejszej SIWZ.

14.

Do oferty należy załączyć spis załączników – wykaz dokumentów załączonych kolejno
do oferty.

15.

Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) należy
opatrzyć pieczęcią imienną Wykonawcy.

16.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być
naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę
i opatrzone datami ich dokonania.

17.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których
Wykonawca zastrzegł,

że nie mogą być udostępniane innym

uczestnikom

postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy złożyć w osobnej części
i odpowiednio je oznaczyć np. dokumenty poufne.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa, 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.
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest
zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazywać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu
zachowania ich poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż
oferta, z dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać osobom trzecim”.

18.

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
i Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na DOSTAWĘ: Leków dla pacjentów PZOL w Grojcu”
PZOL.ZP.262a.4.2020
nie otwierać przed 02 września 2020 r. godz. 10:30"

19.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „zmiana” lub
„wycofanie” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po
terminie.
Powiadomienie o zmianie oferty oraz wycofaniu oferty musi być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
Wraz z powiadomieniem o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty należy złożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do
reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów
załączonych do oferty).
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności
procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
a) zmiany zostaną dołączone do oferty,
b) w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium
(jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany w powiadomieniu,
a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy,
natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.

20.

Za ofertę złożoną po terminie uważa się ofertę, która bez względu na przyczynę dotarła
do Zamawiającego (budynek administracji) do Działu księgowości– po upływie terminu
składania ofert.
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich
otwierania.

21.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie
koperty z ofertą.

22.

Obowiązkiem składającego ofertę jest uzyskać wszelkie informacje konieczne do
prawidłowego przygotowania ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji (dział
księgowości) do dnia 02.09.2020 r. do godz. 10:00.
Po wejściu do budynku administracji i po zdezynfekowaniu rąk, proszę wołać osobę
z działu księgowości, w celu zanotowania w rejestrze składanych ofert: nazwę firmy,
termin i godzinę złożenia oferty.

2.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na
otwarcie ofert w dniu 02.09.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, budynek
administracji.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia w trakcie otwarcia ofert, w celu
przygotowania odpowiednio pomieszczenia.
Osoby chcące uczestniczyć podczas otwarcia ofert proszone są o zaopatrzenie się we
własnym zakresie materiały/środki ochrony osobistej w celu zachowania warunków
sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert poda również nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, termin dostawy
Wykonawcy zawartych w ofertach.

4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:

5.

•

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

•

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

•

ceny, termin dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień
publicznych.

6.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Ceną oferty (brutto) jest wartość wszystkich pozycji. Należy wyliczyć ją poprzez
zsumowanie wartości brutto wyliczonych dla poszczególnych pozycji w formularzu
asortymentowo-cenowym.

2.

Cenę oferty należy wpisać zarówno w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik
nr 5 do SIWZ) jak i w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

3.

Wykonawca określi cenę oferty w złotych z VAT, przy uwzględnieniu stawki podatku,
obowiązującej w dniu składania ofert.

4.

Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Nie dopuszcza się przy podawaniu ceny
oferty wprowadzania zapisów typu „na podane ceny udzielam 10% rabatu”. Ewentualne
upusty, rabaty, marże o ile nie są czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy
z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1010) powinny zostać uwzględnione w cenie.

5.

Wszystkie ceny (w tym jednostkowe) powinny być podawane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

6.

Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane
z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia tj. musi uwzględniać wymagania
SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.

Cena podana w ofercie jest niezmienna w całym okresie realizacji przedmiotu
zamówienia.

XIV. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
1.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

60 %

2

Termin dostawy

40 %

tj:
Wzór:

Nr kryterium:
Kryterium 1
Cena

Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (60%),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Kryterium 2
Termin dostawy

Termin dostawy – do 24 godzin – od złożenia

40 pkt.

zamówienia
Termin dostawy – powyżej 24 godzin lecz nie dłuższy

30 pkt.

niż 48 godzin – od złożenia zamówienia
Termin dostawy – powyżej 48 godzin lecz nie dłuższy

20 pkt.

niż 72 godziny – od złożenia zamówienia
Termin dostawy – powyżej 72 godzin lecz nie dłuższy

10 pkt.

niż 96 godzin-od złożenia zamówienia
Termin dostawy – powyżej 96 godzin-od złożenia

0 pkt.

zamówienia
Zamawiający informuje, że deklarowany termin dostawy nie może przekroczyć 144
godzin pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

Kryterium 1:
Ceną oferty (brutto) jest wartość brutto usługi za cały okres realizacji umowy i nie będzie
podlegała zmianom.
Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie wartości brutto podanej przez
Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maks. 60 pkt.

Inni Wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do niżej wymienionego wzoru. Stosowana
będzie punktacja 0-60 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie według wzoru
podanego w tabelce powyżej.

Kryterium 2:
W formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ należy podać termin dostawy określony
w godzinach.

2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu i uzyska
największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w w/w opisanych
podziałach procentowych wg wzoru:
Ocena oferty = Liczba punktów w kryterium „ cena brutto” + liczba punktów
w kryterium „termin dostawy”
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisze się proporcjonalnie
mniejszą liczbę punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania spośród ważnych ofert otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne
przypisze się proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.

3.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

4.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku, co znajduje odzwierciedlenie w Formularzu ofertowym- zał. nr 1 do
SIWZ pkt 4.
6.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Dyrektor jednostki, zatwierdzając propozycję
Komisji Przetargowej.

XV. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2.

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 523 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2018 r. poz. 1669),

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

skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
3.

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

4.

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

5.

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6.

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

7.

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.

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

9.

Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie

konkurencji

między

Wykonawcami

w

postępowaniu

o udzielenie

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10.

Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 oraz z 2018 r. poz. 1277);

11.

Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12.

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.
1076 oraz z 2018 r. poz. 650, 1637 i 1669) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

13.

Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w pkt 4, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

3.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Pzp.

4.

Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) Unieważnieniu postepowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 4. Zamawiający prześle do
wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz umieści na stronie
internetowej www.pzolgrojec.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie (tablica ogłoszeń).

6.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
7.

Po ogłoszeniu wyniku, przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy dokument
wskazujący osoby uprawnione do zawarcia umowy.

8.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

9.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (np.
umowa spółki cywilnej). Umowa ta nie może być przedwstępna, ani nie może być
zawarta pod warunkiem.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne postanowienia umowy
1.

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt. 1
ustawy Pzp – szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 10 załącznika nr 2 do SIWZ –
wzór umowy.

2.

Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje
postanowienia umowy.

3.

Umowa zostanie podpisana przed upływem związania ofertą.

4.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

5.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Informacje dotyczące Podwykonawców
1.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

2.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia
zamówienia.

4.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, oraz
informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które z uwagi na wartość tych dostaw i usług nie podlegają obowiązkowi
przekładania Zamawiającemu (art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp) określa § 5 istotnych
postanowień umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

5.

Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę
w trakcie realizacji zamówienia. W takim wypadku Wykonawca pisemnie informuje
Zamawiającego o zamiarze powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, informuje
komu (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe) i w jakiej części (zakres) zostanie
powierzone Podwykonawcy oraz składa oświadczenia i/lub dokumenty, zgodnie
z zapisami SIWZ oraz ustawą Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp;
1.

Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:
1.1

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

1.2

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców

w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności; na powyższe nie
przysługuje odwołanie.
2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:
2.1

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.2

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania,

kopię

odwołania

innym

Wykonawcom

uczestniczącym

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
2.3

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje.

2.4

O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.

2.5

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2.6
3.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

Skarga do sądu:
3.1

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

3.2

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.

3.3

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
a.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego

oraz

zawierać

oznaczenie

zaskarżonego

orzeczenia,

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub
części.
b.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

c.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.

4.

Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 – 198g ustawy
PZP.

XXI. Aukcja elektroniczna
1.

W

postępowaniu

nie

jest

przewidziany

wybór

najkorzystniejszej

oferty

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XXII. Sposób liczenia terminów
1.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy PZP nie
stanowią inaczej.

2.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XXIII. Informacje dodatkowe
1.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.

Zamawiający

nie

przewiduje

dokonania

wyboru

oferty

najkorzystniejszej

z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
3.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

5.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

Zamawiający nie dopuszcza udzielania zamówień uzupełniających.

8.

Rozliczenia finansowe między Zamawiającym Wykonawcą dokonywane będą
w polskich złotych.

9.

Zamawiający nie przewiduje wystawiania i dostarczania w formie elektronicznej,
w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur.

10.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XXIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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”, informujemy, że:
1) administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

są

Powiatowe

Zakłady

Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec;
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w PZOL w Grojcu nadzoruje wyznaczony
Inspektor Danych Osobowych. To osoba, z którą można się kontaktować mając
pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych
przez PZOL w Grojcu
•

Mailowo: marcin@informatics.jaworzno.pl

•

Korespondencyjnie: Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„dostawę Leków dla pacjentów PZOL w Grojcu” PZOL.ZP.262a.4.2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli

czas

trwania umowy przekracza 4 lata,

okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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
osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9) 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;

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
2
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.
1

−

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.

XXV. Inne
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń.
zm.).

Załączniki do SIWZ:
nr 1 - Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
nr 2 – Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące
załącznik nr 3 do SIWZ,
nr 4– Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
nr 5 –Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

