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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym 
ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki 
e-mail: dzp@szpitaldziekanow.pl 
www.szpitaldziekanow.pl 
godziny urzędowania: 8.00-15.30  
tel.: (22) 765 71 21, fax: (22) 765 72 56 
NIP 118-13-49-898; REGON 000291210 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
(art. 39) o wartości powyżej 207.000 EURO, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.) – zwaną dalej: ustawą Pzp. 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę 
Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1. 

III. Okre ślenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 
Leśnym.  Zamówienie obejmuje 28 odrębnych pakietów. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   
33 60 00 00-6 Produkty farmaceutyczne 
33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego 
33 66 10 00-1 Produkty lecznicze dla układu nerwowego 
33 61 20 00-3 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego 
33 61 60 00-1 Witaminy 
33 66 11 00-2 Środki znieczulające 
33 66 12 00-3 Środki przeciwbólowe 
33 67 40 00-5 Preparaty przeciwkaszlowe i przeciw przeziębieniom 
33 69 00 00-3 Różne preparaty lecznicze 
33 69 25 00-2 Płyny dożylne 
33 63 21 00-0 Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 
33 63 22 00-1 Środki rozluźniające mięśnie 
33 69 25 10-5 Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego. 
 

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.  

IV. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.  

V. Oferta częściowa, wariantowa i umowa ramowa, pozostałe informacje 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden z 
pakietów, na kilka wybranych pakietów lub na wszystkie pakiety. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje 
wchodzące w skład pakietu. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
5. Zamówienie nie dotyczy zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów. 
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia udział podwykonawców, 

zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą będzie realizować przy pomocy 
podwykonawcy. 

8. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach użyto znaków towarowych lub źródeł pochodzenia, wyrazom takim 
towarzyszy zwrot „lub równoważny”. Wskazanie w SIWZ i załącznikach nazwy handlowej określa klasę 
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produktu i służy ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych i jakościowych postawionych przez 
Zamawiającego. Uznaje się, że produkt równoważny to produkt o właściwościach technicznych i 
funkcjonalnych nie gorszych od wskazanego z użyciem nazwy handlowej, oznaczony innym znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem, posiadający minimum parametry techniczne, funkcje, zastosowanie i 
przeznaczenie takie jak wskazany z użyciem nazwy handlowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na 
Wykonawcy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia zamówienia w walucie obcej. Rozliczenia będą dokonywane w PLN. 
10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy realizowane sukcesywnie, na 
podstawie bieżących zapotrzebowań Zamawiającego.       

VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym w 
niniejszym rozdziale oraz nie podlegający wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 

Ad. 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających posiadanie 
uprawnienia do hurtowego obrotu lekami.  
 

Ad. 2) wiedza i doświadczenie:  
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 
 

Ad. 3) potencjał techniczny: 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 
pkt. 3 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 
 

osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 
pkt. 3 ustawy Pzp. – wg załącznika nr 3 do SIWZ 
 

Ad. 4) sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 
pkt. 4 ustawy Pzp. – wg załącznika nr 3 do SIWZ 
 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg formuły „spełnia – nie spełnia”, 
na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII 
SIWZ. 

VIII. O świadczenia i dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej ofercie. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

Wykonawca jest zobowiąąąązany złożżżżyć ć ć ć wraz z ofertąąąą: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – na załączniku nr 3 do SIWZ, 
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b) koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem. 
 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące 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. 

 

2.   W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy   
      przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – na załączniku nr 4 do SIWZ,  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert,  

c) aktualne zaświadczenie 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

d) aktualne 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

e) aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 
ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

f) w przypadku podmiotów zbiorowych - aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub 
oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – na załączniku 6 do SIWZ. 

 

3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. VIII 2b) – VIII 2g) niniejszej SIWZ przedkłada odpowiednio: 
- dla dokumentów wymienionych w pkt. VIII 2b) – VIII 2d) i VIII 2f) dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 - dla dokumentów wymienionych w pkt. VIII 2e) i VIII 2g) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp 
 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  
 

4.   Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom. 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 
a) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego w postępowaniu produkty lecznicze są 

dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001r. - Prawo Farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. 2008r. Nr 
45, poz. 271 ze zm.) i że świadectwa te zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – na 
załączniku nr 7 do SIWZ (nie dotyczy produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu 
docelowego), 

b) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze sprowadzane na teren Rzeczpospolitej Polskiej 
w ramach importu docelowego, są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium państw,  
w których są produkowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne 
(t. jedn. Dz. U. 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 
kwietnia 2005r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania 
życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz. U. 
2012r., poz. 349 z późn. zm.).na załączniku nr 8 do SIWZ - dotyczy pakietów: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

c) oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne karty charakterystyki zaoferowanych produktów 
leczniczych i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego. 

d) oświadczenie, ze zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania (zgodnie z ustawą 
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. - tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 876) oraz posiadają deklarację 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi, adekwatną do klasy oferowanego wyrobu medycznego – 
(dotyczy wyrobów medycznych) - na załączniku nr 5 do SIWZ 

 

5.   Pozostałe dokumenty wymagane od Wykonawców. 
a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie 

załączonych do oferty dokumentów rejestrowych – w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

b) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania 
oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

c) wypełniony formularz ofertowy - zgodny w treści ze wzorem przedstawionym w SIWZ – załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

d) wypełniony formularz specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik nr 1 do SIWZ 
e) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zgodnie z art. 
26 ust. 2b, 

f) dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez upoważnionego przez Wykonawców 
pełnomocnika. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 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.  
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 Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: nr 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument 
pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przedstawicieli uprawnionych do 
składania oświadczeń woli wymienionych we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 
Wykonawcy). Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub 
kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 

wymaga przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  

4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w 
Rozdziale VII pkt 1 ppkt.1- 4 spełniają łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz dokumenty wymienione w 
Rozdziale VIII pkt. 2 musi złożyć każdy z Wykonawców z osobna. W przypadku składania oferty przez spółkę 
wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.  

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i sposobie 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna 
jest forma pisemna. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub e-maila uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w tej samej formie. 

3. Wszelkie zapytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: 
dzp@szpitaldziekanow.pl  lub na nr faxu (22) 765 72 56. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których 
mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

XI. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przez upływem terminu składnia ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Zapytania dotyczące treści SIWZ należy kierować na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki; e-mail 
dzp@szpitaldziekanow.pl, fax (22) 765 72 56. 

3. Do udzielania wyjaśnień na zadawane przez Wykonawców pytania w formie określonej w pkt. 2 upoważnieni 
są:  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Kamińska – Kierownik Apteki, tel. (22) 765 71 76, 

       - w sprawach proceduralnych: pracownicy sekcji zamówień publicznych, tel. (22) 76 57 121. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 
5. Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą 

zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitaldziekanow.pl Wykonawcy są zobowiązani 
zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej 
Zamawiającego. Zamawiający przewiduje również przesłanie drogą elektroniczną lub faxem wyjaśnień 
Wykonawcom, którzy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
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XII. Opis sposobu wprowadzenia ewentualnych zmian SIWZ  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej.  

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający przekazuje do Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 
sprostowania. 

4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

5. Jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

6. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia do UOPWE zamieszcza informację o 
zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

XIII. Wymagania dotyczące wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 11.707,00zł., w tym: 
 

Nr pakietu Kwota wadium Nr pakietu Kwota wadium 
1 2.437,00 zł 15 5,00 zł 
2 517,00 zł 16 421,00 zł 
3 1.643,00 zł 17 267,00 zł 
4 129,00 zł 18 11,00 zł 
5 4,00 zł 19 1,00 zł 
6 3,00 zł 20 2,00 zł 
7 172,00 zł 21 10,00 zł 
8 660,00 zł 22 20,00 zł 
9 697,00 zł 23 8,00 zł 
10 2.614,00 zł 

 

24 2,00 zł 
11 103,00 zł  25 104,00 zł 
12 110,00 zł  26 63,00 zł 
13 168,00 zł  27 166,00 zł 
14 537,00 zł  28 832,00 zł. 

 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
3. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet wadium należy wnieść w wysokości stanowiącej sumę 

kwot wadiów wymaganych dla pakietów, na które składana jest oferta. 
4. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia 

ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty). 
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu - na konto Zamawiającego w MBS w Łomiankach, nr rachunku: 08 8009 0007 0000 0475 
2001 0105 z określeniem tytułu wpłaty: „przetarg – DZ/10/2015 Dostawa produktów leczniczych dla 
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r., Nr 109, 
poz.1158 ze zm.). 

6. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, 
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli A kursów średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich 
kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 

7. W  treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich 
zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:  
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a) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  o którym 
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,  

b) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane),  
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy.  
Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności 
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres 
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników 
konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

8. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu 
należy złożyć do terminu składania ofert w kasie (II piętro, budynek główny szpitala) i zaznaczyć ten fakt na 
kopercie z ofertą. 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 

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

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, zgodnie z 
art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

XIV. Termin zwi ązania ofertą 

1. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt 3 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu 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 dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

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

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej  
propozycje alternatywne skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez  
Wykonawcę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna 
jest wersją wiążącą. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Jeżeli osoba bądź osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w 
swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 7. 
Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. 2013r. poz. 231) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w następujący sposób: „za zgodność z oryginałem” , podpis i 
pieczątka wykonawcy (osoby/osób podpisującej/ych ofertę). W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez upoważnionego przez Wykonawców pełnomocnika. 

8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty 
były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby 
podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne 
wstawienie poprawnego. 

9. Zaleca się, aby: 
− strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 

umieszczona informacja o ilości stron,  
− każda strona zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę,  
− formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny 

jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 8 
powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

10. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzec w ofercie, które 
informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te muszą być opatrzone 
klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r. nr 153 poz. 1503)” oraz winny być one 
trwale spięte, umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w 
ofercie. Wg powyższego artykułu przez 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 nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Zamawiający uzna zastrzeżenie informacji, jako tajemnica przedsiębiorstwa za skuteczne, jeżeli wykonawca nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzeże, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zawiązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 
65, 05-092 Łomianki – w sekretariacie (budynek główny szpitala – IIp.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11.01.2016r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone wg poniższego wzoru:  
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nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie leśnym,  
ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki 

Oferta na “…………………” 
“Nie otwierać przed dniem ………….r. godz. …. 

 
3. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania -  zgodnie z art. 84 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie 
wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 
przy ul. Konopnickiej 65 (Sala konferencyjna, II piętro, budynek główny szpitala), w dniu 11.01.2016r.  
o godzinie 10:30.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny 
wniosek Wykonawcy.  

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

2. Cena zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 
2014r. poz. 915) jest wartością pieniężną, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za 
dostarczony towar uwzględniając w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów towar podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym. 

3. Cena oferty musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena 
musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ofertową na formularzu ofertowym – załącznik Nr 2 do SIWZ oraz 
przedstawić ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na formularzu specyfikacji 
asortymentowo-cenowej zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ. 

5. Cenę oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich pozycji formularza specyfikacji asortymentowo- cenowej 
(załącznik nr 1).  

6. Jeżeli Zamawiającemu 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, 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.  
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7. W przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i 
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria: 
- cena  -  95% 
- termin dostawy (wyrażony w dniach) -  5% 

2. Cena zostanie obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena oferty oraz 
oferowany termin płatności zostanie podany w ,,Formularzu oferty" (załącznik nr 2). 

3. W kryterium „cena” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
                                                                       

               najniższa cena oferty brutto  
              liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  95%  
 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów. 
4. W kryterium „termin dostawy” wyrażony w dniach, ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie 

dokonana wg następującej reguły: 
- za termin dostawy 3 dni robocze od złożenia zamówienia – Zamawiający przyzna 0 punktów, 
- za termin dostawy 2 dni robocze od złożenia zamówienia – Zamawiający przyzna 2,5 punktów, 
- za termin dostawy 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia – Zamawiający przyzna 5 punktów. 

 Za termin dostawy w wymaganym okresie maksymalnym: 3 dni robocze, Zamawiający przyzna 0 punktów. 
Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma 5 punktów. Jest to maksymalna ilość punktów, jaką można 
otrzymać w kryterium „termin dostawy”. 
W przypadku zaoferowania terminu dostawy poniżej 1 dnia roboczego, do wyliczenia punktów w kryterium 
„termin dostawy” Zamawiający przyjmie okres 1 dnia roboczego. 
 

Dla pakietów 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana wg 
następującej reguły: 

- za termin dostawy 28 dni roboczych od złożenia zamówienia – Zamawiający przyzna 0 punktów, 
- za termin dostawy 21 dni robocze od złożenia zamówienia – Zamawiający przyzna 2,5 punktów, 
- za termin dostawy 14 dni roboczych od złożenia zamówienia – Zamawiający przyzna 5 punktów. 

 Za termin dostawy w wymaganym okresie maksymalnym: 28 dni robocze, Zamawiający przyzna 0 punktów. 
Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma 5 punktów. Jest to maksymalna ilość punktów, jaką można 
otrzymać w kryterium „termin dostawy”. 
W przypadku zaoferowania terminu dostawy poniżej 14 dni roboczych, do wyliczenia punktów w kryterium 
„termin dostawy” Zamawiający przyjmie okres 14 dni roboczych. 
 

5. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie. 
6. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej 

oceny punktowej. 
7. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy dwie 

lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń. 
8. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną. 
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania zamawiającego określone w niniejszej 

SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. 

XX. Wybór oferty najkorzystniejszej i udzielenie zamówienia 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kryterium oceny ofert, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
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d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 
ust. 1 punkt a, na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w 
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, e-mail), albo 15 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Pzp. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

XXI. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy 
o zamówienie publiczne.  

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego umowy. 

XXIII. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  
wyboru   wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 
a) cen jednostkowych brutto wskazanych w ofercie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT, niż 

wskazana, jako obowiązująca na dzień składania ofert. Zmiana stawki podatku od towarów i usług następuje z 
dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę podatku od towarów i usług. 

b) cen urzędowych asortymentu objętego przedmiotem umowy w przypadku wprowadzania zmian w 
obowiązujących przepisach (ustawa o cenach, ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) z zachowaniem zaoferowanych opustów i rabatów, 

c) wielkości opakowań (niż określone w Załączniku Nr 1) po cenach jednostkowych proporcjonalnych do 
wielkości opakowania, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

d) przedłużenia czasu trwania umowy, w ramach poszczególnych pakietów, w przypadku, gdy przed upływem 
terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo, 

e) dostawy leków po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego 
upustów przez Wykonawcę) niż określone w złożonej ofercie, 

f) Obniżenie ilości/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z 
zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany. 

g) w zakresie przedmiotowym: tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku: 
− zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji pod 

warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, odpowiadający nazwom chemicznym, 
dawkom, składzie, a przypadku produktów leczniczych oparty na tych samych substancjach aktywnych za 
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 

− wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie 
wyższą niż cena produktu objętego umową. 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
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Załączniki do SIWZ:  

Załącznik Nr 1 – Formularz specyfikacji asortymentowo-cenowej, 
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. wyrobów medycznych, 
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej, 
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu, 
Załącznik Nr 8 – Oświadczenia dot. importu docelowego, 
Załącznik Nr 9 – Projekt umowy. 


