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CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 
ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 

1. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 
2. Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Doktora J.G. Koppa 1E 
3. Telefon: 56 / 68-32-205 
4. e-mail:  przetargi@szpitalgolub.pl 
5. Adres internetowy: http://www.szpitalgolub.pl/  
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub 
7. Godziny urzędowania: 7:30– 15:00 
8. Numer NIP: 878-168-98-44      Numer REGON: 871552334 

 

CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 
podstawie art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie 
z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 
 

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa leków, 
płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego i innych dla Szpitala 
Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 
do SWZ. 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
1) Główny przedmiot: 

CPV 33600000-6 
2) Dodatkowe przedmioty: 

CPV 33651520-9. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje 20 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym 
z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone 
w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, jak i wymagania 
zawarte w SWZ. 

4. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania 
prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie 
niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego 
niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 06 września 2001r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 974 ze 

http://www.szpitalgolub.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
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zm.) jak również (dotyczy pakietów 11 i 12) posiadać aktualne zezwolenie na obrót 
lekami psychotropowymi i środkami odurzającymi zgodne z ustawą z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2050) w przypadku pakietu nr 
14 poz. 39, pakietu nr 16 poz. 14, pakietu 17 poz. 3-9 zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm), a w 
przypadku pakietu nr 14 poz. 20, 43; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 
2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227). 

5. Ceny leków refundowanych nie mogą przekraczać cen wynikających z art. 9 „ ustawy 
refundacyjnej” z dnia 12 maja 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 357). 

6. Zamawiający wymaga aby produkty w chwili dostawy posiały trwałość materiałowo - 
użytkową nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy. 

7. W przypadku produktów występujących w przedmiocie zamówienia pod nazwą 
handlową, dopuszcza się składania na te pozycje ofert preparatów równoważnych (o 
identycznym składzie chemicznym i to zarówno pod względem rodzaju substancji 
chemicznych jak i ilości – stężenia – zawartych substancji). 

8. W przypadku braku na rynku opakowań produktów podanych w SWZ, dopuszcza się 
podanie najmniejszych, zarejestrowanych opakowań dostępnych na rynku i 
przeliczenie ich cen (w formularzu cenowym) na opakowania wymagane. Należy 
zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 

9. Zamawiający zaleca podanie w załączniku nr 2 do SWZ numerów katalogowych, nazwy, 
kodów EAN oraz producenta zaoferowanych produktów. 

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że 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. 

11. Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
Jednocześnie stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie (w Formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są znani. 

12. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

CZĘŚĆ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w terminie do 24 
godzin lub 12 godzin w przypadku realizacji zamówień „na cito” (od złożenia zamówienia 
w okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, 
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stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 

 

CZĘŚĆ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wyklucza się 
Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
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konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

3. W zakresie podstaw wykluczenia zastosowanie znajdują również odpowiednie zapisy art. 
110 oraz art. 111 ustawy.  

 

CZĘŚĆ VI – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada zezwolenie na obrót produktami 
leczniczymi (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze); 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunek o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w 
uprawnienia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni 
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wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 
do SWZ. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to  
wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

 

CZĘŚĆ VII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI 
DOWODOWE  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postepowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego. 

2. Oświadczenia, o których mowa powyżej w ust. 1 stanowią dowód potwierdzający brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe (o ile są one wymagane przez Zamawiającego). 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania: 

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit a) 
powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
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wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed ich złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje 
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. Terminy określone w ust. 5 powyżej stosuje się. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do 
tych środków. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa ust. 1 niniejszej części, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postepowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie 
lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 
którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

10. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

1) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

12. Postanowienia, o którym mowa w ust. 11 nie stosuje się, jeżeli oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych. 

14. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy: 

1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
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oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2415); 

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
r., poz. 2452). 

CZĘŚĆ VIII - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między 
Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1) W sprawach merytorycznych: 

Justyna Znajewska, tel. 56 / 682 11 40 
2) W sprawach formalnych: 

Michał Kryszewski, tel. +48 789 405 015 
Adam Gackowski 

3) Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@szpitalgolub.pl 
3. Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie dokumentu elektronicznego, 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej o której mowa 
w ust. 1. 

4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
przetargi@szpitalgolub.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ. 

5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie 
z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, kierując swoje zapytania do 
Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania 
winny być składane w sposób określony w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

6. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu 
terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do 
innego dokumentu. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji warunków zamówienia 
udzielane będą na  zasadach i w terminach określonych w art. 284 ust. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych poprzez publikację na stronie postępowania pod warunkiem, że 
wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.  

8. Zamawiający po upływie terminu otwarcia ofert dopuszcza komunikację za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 4. W takim przypadku 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
mailto:przetargi@szpitalgolub.pl
mailto:przetargi@szpitalgolub.pl
mailto:przetargi@szpitalgolub.pl
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9. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast 
złożenie oferty w postępowaniu może się odbywać  bez posiadania konta. Z chwilą 
aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w 
ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia 
korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, 
automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty. 

10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

11. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

12. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana 
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
wykonawcy. 

13. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na 
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

14. W sytuacjach awaryjnych, nieprzewidzianych, np. przerwa w funkcjonowaniu lub awaria 
strony https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub Zamawiający może również 
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres 
wskazany w pkt. 5. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

16. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 
na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
https://platformazakupowa.pl/
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6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

17. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.  
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert / np. 
złożenie oferty w zakładce – Wyślij wiadomość do zamawiającego. Taka oferta zostanie 
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 
art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

19. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

20. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca 
może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy 
rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: 
cwk@platformazakupowa.pl. 
 

CZĘŚĆ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

CZĘŚĆ X – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 18.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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CZĘŚĆ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tzn. za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl . 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w części VII ust. 1 SWZ, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w 
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

11. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularza oferty który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 
Ponadto Wykonawca wypełnia i załącza do Formularza oferty, jako jego integralną część 
załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy. 

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu oferty (w miejscu do tego 
przeznaczonym), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani. Brak wskazania części zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie 
uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

13. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 części 
VII SWZ. 

14. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku gdy dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

15. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 14, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

16. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy. 

17. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

18. Przepisy ust. 15–17 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

19. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku 
gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje 
mocodawca lub notariusz. 

20. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym 
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przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

CZĘŚĆ XII – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami ofertę za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub 
Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji, dostępnej na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

2. Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2022. r. o godz. 10:00 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2022 r. o godz. 12:00.  

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 
w sekcji ,,Komunikaty” . 

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert. 
 

CZĘŚĆ XIII - SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ a następnie przepisuje ją do tabeli w pkt. 
1.1) formularza oferty. 

2. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie 
podlegała negocjacjom przy podpisaniu Umowy. 

3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo, a następnie słownie), ponieważ 
w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

4. Cena oferty (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.), 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/


 

14 

 

nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą) ma zawierać 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 
Umowy. 

6. Cenę oferty oraz pozostałe wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Kwoty 
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.  

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

CZĘŚĆ XIV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie następujących kryteriów oceny 
ofert: 

cena – 100% 

2. Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób: 

1) Kryterium cena (C) – 100%: 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100 punktów, 
a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze 
wzorem: 

100%100
.

min
xx

Cof

C
C   

gdzie: 

C - wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena, 

C min - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert, 

C of. - cena oferty badanej. 
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Zamawiający informuje, że wartość punktowa badanej oferty (C) za kryterium cena 
zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb. 

3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami SWZ. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze.  

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 
koszt. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych 
niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

CZĘŚĆ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

3. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do 
zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego 
dokumentu przez zawarciem umowy. 

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

CZĘŚĆ XVI - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

CZĘŚĆ XVII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
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SWZ. 

 

CZĘŚĆ XVIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

1. Środki ochrony prawnej określone dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 
zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców 
lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy. 

 

CZĘŚĆ XIX - OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH 
ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 
8 ustawy. 

 

CZĘŚĆ XX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy 
wykonawcze. 

 

CZĘŚĆ  XXI – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 
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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”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Powiatowy Sp. z o.o., 
ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyń; 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Panem Arkadiuszem Wiśniewskim, tel. 507 149 669, 
e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ust. 1 ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, 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, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych 1; 

c) 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; 

d) 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: 

                                                 
1 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 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

2 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. 

mailto:sekretariat@szpitalgolub.pl
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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; 

2. Informacje dodatkowe: 
1) zgodnie z pkt. 8 a) powyżej przypadku, w którym chcieliby Państwo skorzystać z 

uprawnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 – 3 RODO możecie zostać Państwo 
poproszeni o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, lub daty zakończenia takiego 
postępowania; 

2) zgodnie z pkt. 8 c) powyżej żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
 

CZĘŚĆ  XXII - ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ; 

2. Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ; 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ; 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 4 do SWZ; 

5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
załącznik nr 5 do SWZ 

6. Wzór Umowy - załącznik nr 6 do SWZ 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców   

Pełna Nazwa 
Wykonawcy  

 

Adres, siedziba  

Adres do 
korespondencji 

 

REGON  

NIP  

KRS/CEIDG  

Nr telefonu  

e-mail  

Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby 
upoważnionej do kontaktów 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia pn. 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa leków i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-
Dobrzyniu 

Znak sprawy DTZ.382.6.2021 

 

dla  

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) Wybrany pakiet Cena oferty brutto w PLN 

Pakiet 1  

Pakiet 2  

Pakiet 3  

Pakiet 4  

Pakiet 5  

Pakiet 6  

Pakiet 7  

Pakiet 8  

Pakiet 9  
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Pakiet 10  

Pakiet 11  

Pakiet 12  

Pakiet 13  

Pakiet 14  

Pakiet 15  

Pakiet 16  

Pakiet 17  

Pakiet 18  

Pakiet 19  

Pakiet 20  
 

Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174, z późn. zm.). 3 

 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku 

podatkowego…………………………………………………………………. 

 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku………………………………………………………………………………………………

….. 

 stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie………………………………………………………………………………………

……. 

2) Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w SWZ (w tym w załączniku nr 6 do SWZ – wzór Umowy). 

 

2.  Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy 
się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

2) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ. 

3) oferowane przez nas wyroby będą fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy będą 
posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od dnia 
dostawy, 

4) oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia posiadają wszelkie 
niezbędne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 
września 2001r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 974 ze zm.) jak również 
(dotyczy pakietów 11 i 12) posiadać aktualne zezwolenie na obrót lekami 
psychotropowymi i środkami odurzającymi zgodne z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 

                                                 
3 Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.). 
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przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2050) w przypadku pakietu nr 14 
poz. 39, pakietu nr 16 poz. 14, pakietu 17 poz. 3-9 zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm), a w 
przypadku pakietu nr 14 poz. 20, 43; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 
2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227) i zobowiązujemy się 
do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego. 

5) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone 
zapisami SWZ. 

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.  

7) Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom4: 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza 

powierzyć do realizacji przez podwykonawcę 

Firma (nazwa) podwykonawcy 

   

   

   

9) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5  wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6  

10) Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim 
przedsiębiorstwem 

   NIE  

 TAK (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić 
poniższe dane):  

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest 
mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i 
które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót 
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 

11) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) …........................................................................................................ 

                                                 
4 należy wypełnić jeżeli dotyczy  

5 rozporządzenie 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). 

6 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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2) …........................................................................................................ 

3) …........................................................................................................ 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców   

…………………………………………………………………………………………………………          

………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)) 

 

Dotyczy postępowania pn: 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa leków i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w 
Golubiu-Dobrzyniu 

Znak sprawy DTZ.382.6.2021 

 

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 ustawy oraz art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki 
naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………… 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców  …………………………………………………………………………………………………………          

………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU 

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)) 

 

Dotyczy postępowania pn: 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa leków i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w 
Golubiu-Dobrzyniu 

Znak sprawy DTZ.382.6.2021 

 

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 
określone przez zamawiającego w części VI SWZ. 

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w części VI SWZ polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:…………………………………………………………. 
…………………………….…………………………………………..…………………….. 

w następującym zakresie:…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..… 

(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp) 

 

Dotyczy postępowania pn: 

Nazwa 
postępowania 

Dostawa leków i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w 
Golubiu-Dobrzyniu 

Znak sprawy DTZ.382.6.2021 

 

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczam, co następuje: 

 

 Wykonawca …………………………………………………………………………………… (nazwa i adres 

Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wykonawca …………………………………………………………………………………… (nazwa i adres 

Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wykonawca …………………………………………………………………………………… (nazwa i adres 

Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ../D/2021/..  

w dniu …………  2021 r w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o.  ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyń 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023700 
NIP 878-168-98-44   REGON  871552334 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu – Michała Kamińskiego 
zwaną dalej „ Zamawiającym „ 
a 

………………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na ……………………… – sprawa Nr 
DTZ.382.6.2021, została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………………  objętych pakietem 

….. do Zamawiającego zwanych dalej „towarem”, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu towar wg cen, ilości i asortymentu wyszczególnionego zgodnie 
z załącznikiem numer 1 do niniejszej umowy, będących integralną częścią umowy. 

2. Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości towaru stanowią szacunkową ilość towaru 
przewidzianego do zakupu w okresie obowiązywania umowy, a jego faktyczna ilość 
zamówiona wynikać będzie z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego. Ilości 
zamawianego towaru może ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu) w trakcie trwania 
umowy w ramach dostaw zamiennie bilansujących się w całkowitej wartości brutto umowy. 
Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia co najmniej 70% ilości produktów 
z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust. 3 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) dysponuje towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w 
zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności towar jest 
dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
b) posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, 
zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową; 
c) towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, 
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wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materialnych, fizycznych 
i prawnych. 

5. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych, 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii odpowiednich 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ust. 3 za okres 
obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić 
Zamawiającemu do wglądu oryginały dokumentów określonych w zdaniu poprzednim. 

6. Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez 
Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie. 

 
§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 do 
umowy przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust. 4, 5, 6. 

2. Ceny towarów wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w okresie obowiązywania umowy 
muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 12 mają 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (t.j. Dz. U. 2020 poz.357 z późn. zm). 

 
§ 3 

1. Dostawy towarów, o których mowa w § 1 umowy będą realizowane sukcesywnie zgodnie  
z potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień towaru zwanych zamówieniami.  

2. Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego i będą składane w formie 
pisemnej, za pomocą faxu na nr  

56 / 683 22 05 

lub poczty e-mail      

apteka@szpitalgolub.pl 

Towar niezamówiony w podany sposób może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie w godzinach przyjęć towaru w Magazynie Apteki 

Szpitalnej Zamawiającego (7.30 – 14.00) w ciągu  
a. 24 godziny od złożenia zamówienia. 
b. 12 godzin w trybie zamówienia „ NA CITO”        

4. Za dzień roboczy w rozumieniu umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 3,  
z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający, niezależnie od 
uprawnień określonych w § 8  ust. 1 niniejszej umowy, ma prawo dokonania zakupu 
niedostarczonego towaru u innego dostawcy, a Wykonawca pokryje ewentualną różnicę w 
cenie związaną z zakupem tego towaru u innych dostawców tzw. „zakup interwencyjny”. 
Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości towaru wskazanego w załączniku nr 1 o 
wielkość tego zakupu. W przypadku zamiaru realizacji przez Zamawiającego zakupu 
interwencyjnego, wymieniony poinformuje o powyższym Wykonawcę przed jego 
dokonaniem. 

6. Termin dostawy ustalony w ust. 3 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie  
w sytuacji zaistnienia poniższych okoliczności:  
a) zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, zamieszkami, strajkami 
(z wyłączeniem strajku dotyczącego Strony powołującej się na to zdarzenie), działaniami 
zbrojnymi lub działaniami władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i 
portów itp. 
b) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie dostawy,  

mailto:apteka@szpitalgolub.pl
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     W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 

7. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust. 6 Wykonawca poinformuje 
niezwłocznie Zamawiającego, poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 
wystąpienie oraz wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz wskazując nowy termin 
dostawy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu części partii zamówionego towaru 
w terminie do 30 dni, licząc od dnia dostawy. 

9. Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                        
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106), Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych, 
które należy przesyłać na adres e-mail:  

apteka@szpitalgolub.pl 

w terminie minimum 1 dzień przed datą dostawy. 
 

§ 4  
1. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej 

i wyładuje go na własny koszt i ryzyko, w pomieszczeniach Magazynu Apteki Szpitalnej 
w siedzibie Zamawiającego, tj.  

 

2. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury. W treści faktury Wykonawca wskazuje nazwę towaru, jego cenę 
jednostkową, wartość dostarczonego towaru. Odbioru ze strony Zamawiającego 
dokonywać będzie osoba do tego upoważniona tj. pracownicy Działu Farmacji Szpitalnej 
(magistrowie lub technicy farmacji).. Zamawiający sprawdzi dostarczony towar pod 
względem zgodności ze złożonym zamówieniem.  

3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili 
potwierdzenia jego odbioru przez Zamawiającego.  

4. Zamawiającemu bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy przysługuje prawo 
odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na nowy wolny od  wad 
w przypadku:  
a) dostarczenia towaru niewłaściwej jakości,  
b) dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem i zawartą umową,  

5. W przypadku niedostarczenia faktury wraz towarem lub w terminie określonym w § 3 ust. 
9,  podzielenia zamówienia niezgodnie ze złożonym zamówieniem, Zamawiający ma prawo 
go nie odebrać lub zwrócić towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża 
na to zgodę. 

6. W razie ujawnienia braków ilościowych i (lub) wad jakościowych towaru, w tym także wad 
ukrytych Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.  

7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru przy dostawie Wykonawca 
zobowiązuje się do uzupełnienia brakującej ilości towaru  w terminie 3 dni od dnia 
dostawy.   

8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru w momencie dostawy, Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany na własny koszt wadliwej części dostawy na towar wolny od 
wad  w terminie 3 dni od dnia dostawy, a w razie stwierdzenia wad jakościowych towaru w 
późniejszym czasie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt wadliwej 
części dostawy na towar wolny od wad w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

9. Dopuszcza się możliwość zmiany leku wg nazwy międzynarodowej na lek równoważny o 
innej nazwie handlowej w przypadku końca produkcji lub innych okoliczności, których nie 
można było przewidzieć pod warunkiem nie przekroczenia ceny deklarowanej w ofercie za 
1 op./amp./fiol./itp. za pisemną zgodą Zamawiającego.  

mailto:apteka@szpitalgolub.pl
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10. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może zwrócić się do Wykonawcy o 
potwierdzenie, czy towar jest nadal zarejestrowany jako lek. Wykonawca dostarczy 
charakterystyki leków, objętych przedmiotem zamówienia, na żądanie Zamawiającego w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia żądania dostarczenia w/w dokumentu. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy wynosi brutto  

 

zł  (słownie:) 

 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane  
z wykonaniem zamówienia, w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłat celnych, koszty 
pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), koszty pakowania, 
ubezpieczenie, koszt transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w 
miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami 
certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu 
towarem. 

3. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił 
obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, ze wybór jego oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów 
lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń 
(zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego 
Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 
dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego 
obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do 
zapłaty określonej kwoty. 

4. Zamawiający ureguluje należności za dostarczone towary przelewem na rachunek bankowy   
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT zgłoszony do Urzędu Skarbowego do rozliczeń 
podatkowych w terminie  
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 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
5. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  
6. Jeżeli faktura została doręczona Zamawiającemu przed dniem zakończenia należytej 

realizacji dostawy, termin płatności określony w ust. 4 liczony jest od dnia zakończenia 
należytej realizacji dostawy. 

7. Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania realizacji 
przedmiotu umowy przez wykonawcę. 

 
§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
osobom trzecim bez pisemnej zgody i wiedzy Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od   

 

  do  

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Ustawy, 
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b) gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym 
zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3  
c) co najmniej trzykrotnego niedotrzymania terminu na usunięcie stwierdzonych w 
jakościowych    i (lub) braków ilościowych, o których mowa w § 4 ust. 7 i ust. 8. 

3. Odstąpienia dokonuje się pod rygorem nieważności na piśmie wraz z uzasadnieniem, w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 

4. Umowa wygasa w przypadku wyczerpania wartości towaru wskazanej w § 5 ust.1 albo z 
końcem okresu obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust. 3 - w zależności 
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

5. W przypadku, gdy umowa wygaśnie w przypadku wyczerpania wartości towaru wskazanej  
w § 5 ust. 1 Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem 
Zamawiającego.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:  
a) zwłoki w dostarczaniu towaru w wysokości 1 % wartości brutto towaru niedostarczonego 
w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki,  
b) zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 1 % wartości 
brutto towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,  
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy,  

2. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, 
Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy.  

4. Naliczenie kar umownych następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 
uzasadnieniem. 

5.  Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej.  
6. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekroczyć 70% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 9 
1. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie co najmniej jednej 

z okoliczności wskazanej w art. 455 Ustawy, bądź w niniejszej umowie. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku: 

a) zmiany ceny zgodnie z postanowieniami  ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, 
b) szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji, wystąpienia przejściowego 
braku towaru z przyczyn leżących po stronie producenta lub będące następstwem działania 
organów administracji publicznej, wycofanie towaru z rynku, pojawienia się jego nowej 
generacji o identycznych parametrach i nowych opcjach, po wcześniejszym powiadomieniu 
i za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę na towar nowy o tych samych 
bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie.  
c) zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych dla towaru, w tym zmiany 
numeru katalogowego bądź jego nazwy własnej, zmiany sposobu konfekcjonowania po 
wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego; 
d) zmiany postanowień umowy, związanych z zaistnieniem okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; 
e) w sytuacji kiedy produkt leczniczy posiada zgodę Ministra Zdrowia na czasowe 

dopuszczenie do obrotu na terytorium RP i nie jest wyposażony w ulotkę w języku 
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polskim, Zamawiający wymaga dołączenia ulotki w języku polskim do każdego 
zamawianego opakowania.  
Wszelkie zmiany w zakresie wymienionym powyżej, w szczególności dotyczące 
dostarczenia leku równoważnego lub zamiennego, innego niż objęty umową, a także 
zmiany sposobu konfekcjonowania, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.  
Aktualnie dostępny na rynku zamiennik niedostępnego leku objętego umową, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

f) zmiany wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez 
Zamawiającego oraz wymaganych dawek. Zmiana wielkości opakowania każdorazowo 
musi być uzgodniona z Zamawiającym; 

g) W przypadku doustnych form produktów leczniczych (tj. tabletek, kapsułek, drażetek), 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamiennie innych form z wyjątkiem form 
dojelitowych o przedłużonym, modyfikowanym uwalnianiu form rozpuszczalnych oraz 
form z możliwością podziału, po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

h) Zamawiający wyraża zgodę na zamianę ampułek na fiolki, i odwrotnie po wcześniejszym 
powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego; 

i) zmiany danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie;  
j) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji postanowień umowy 

3. Strony przewidują możliwość wydłużenia okresu trwania umowy, z zastrzeżeniem 
przepisów § 5 ust. 1: 
a) na wniosek Wykonawcy – w przypadku braku zamówienia w okresie obowiązywania 

Umowy produktów objętych Umową na poziomie co najmniej 50% ich wartości; 
b) na wniosek Zamawiającego – w przypadku braku złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia na produkty odpowiadające wartości umowy w okresie jej pierwotnego 
obowiązywania. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit. a) lub nie wyrazi zgody 
na przedłużenie Umowy stosownie do ust. 3 lit. b) może się domagać wynagrodzenia 
jedynie za zrealizowaną w okresie obowiązywania Umowy część zamówienia i nie 
przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania pełnego 
wynagrodzenia za produkt. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych towarów wskazanych w Załączniku nr 1 
do umowy w przypadku:  
a) zmiany stawki VAT - zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku 
podatkowego, przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez 
zmian; 
b) zmniejszenie ceny w każdym przypadku – w powyższych przypadkach Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach i terminach ich wejścia w 
życie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich rabatów, promocji                    
w stosunku do towarów objętych umową, zaistniałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
udzielanych innym odbiorcom. Zmiany takie obowiązują przez okres wskazany w ofercie 
promocyjnej. 

6. Zmiany, o których mowa ust. 2 lit. b) do lit. i) ust. 4 lit. b)  oraz ust. 5 niniejszego paragrafu 
nie  stanowią zmiany treści umowy i nie wymagają formy aneksu. 

 
§ 10 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego są  

Justyna Znajewska, Agnieszka Radoń, Adam Boluk-Sobolewski 

, e-mail  

apteka@szpitalgolub.pl 

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego wraz ze 

mailto:apteka@szpitalgolub.pl
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wskazaniem danych kontaktowych 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest  

 

 tel.   

 

e`mail  

 

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę wraz ze 
wskazaniem danych kontaktowych. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy, 
aktów wykonawczych do Ustawy oraz Kodeksu cywilnego  

2. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania problemów wynikłych w trakcie realizacji 
umowy. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów umowy.  

 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego,  

1 egz. dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 


