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                                                SPIS TREŚCI 
Rozdział I          Nazwa i adres Zamawiającego 
Rozdział II         Tryb udzielania zamówienia 
Rozdział III        Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdział IV        Termin wykonania zamówienia 
Rozdział V        Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust 5 
Rozdział VI        Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz   
                przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do   
                          porozumiewania się z wykonawcami. 
Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium 
Rozdział IX       Termin związania ofertą 
Rozdział X   Opis sposobu przygotowania oferty 
Rozdział XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny  
Rozdział XIII Opis kryteriów wraz z podaniem  wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu   

zawarcia umowy. 
Rozdział XV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej   
                umowy. 
Rozdział XVI Aukcja elektroniczna 
Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

 Nr 1a -   Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)  
 Nr 1b -   Instrukcja wypełniania  jednolitego europejskiego dokumentu  zamówienia   

                         (JEDZ) 
 Nr 2 -   Formularz ofertowy  
 Nr 3 -   Formularz cenowy 
 Nr 4 -   Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy  

kapitałowej na podstawie art. 24 ust.11, w związku z art. 24 ust.1 pkt 23. 
 Nr 5 -   Istotne dla stron postanowienia umowy- wzór umowy. 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
ul. B. Krysiewicza 7/8 
61-825 Poznań 
Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu :61  852 98-06 
NIP 778-11-28-565               Regon 630863147 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-14.35 

 adres strony internetowej: www.szoz.pl 
 

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej na adres 
e-mail: zampub@szoz.pl lub faks 61 852 98 06 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1, 
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ww.  ustawy tj. kwoty 209 000 euro. Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem SIWZ  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych w podziale na 19 zadań 

częściowych (pakiety). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Formularz cenowy - 
Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

2. Wspólny Słownik Zamówień:  CPV: 33.60.00.00 - produkty farmaceutyczne 
3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych, wg ustalonych zadań (19 pakietów). 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania produktów w cenach nie wyższych niż  aktualne 

ceny urzędowe (na dzień składania ofert) wynikające z Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U z 2011 r nr 122 
poz. 696 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

5. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie preparatów równoważnych tzw. zamienników. 
Zamiennik musi jednak posiadać tę samą nazwę międzynarodową, dawkę, postać 
farmakologiczną lub być zbliżony do farmaceutycznej postaci leku, która nie powoduje powstania 
różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym. Uwaga! Zamawiający nie 
dopuszcza zamiany gramatury produktów np. tam gdzie podano spirytus skażony 70% w 
opakowaniach 1 litr należy zaoferować produkt w opakowaniu litrowym! Zaproponowanie 
zamiennika należy zaznaczyć symbolem „RS” przy cenie jednostkowej w formularzu cenowym. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
8. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 6 Pzp. 
9. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
12. Miejsce dostawy i częstotliwość dostawy:  

 Apteka szpitalna przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu 
 Magazyn Leków przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu 
 Dostawy w dni robocze codziennie w godzinach od 9.00 – 11.00  - do obu jednostek 
 Leki na ratunek życia dostawy na cito do 6 godzin od złożenia zamówienia. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga realizacji w terminie od 30.03.2017r. przez 12 miesięcy 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY  WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 24 ust.5. 
1. Warunki udziału w postępowaniu. 
1.1 Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy:  
a) nie podlegają wykluczeniu, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu 
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.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił warunki udziału dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 
spełnia/ nie spełnia, w oparciu o: dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada 
zezwolenie (koncesję) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót hurtowy produktami 
leczniczymi  na terenie Polski, lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem 
odpowiedzialnym uprawionym do wprowadzenia do obrotu danego produktu leczniczego albo 
w zakresie asortymentu będącego wyrobem medycznym- dokumenty dotyczące obrotu 
wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 210 roku o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.).  

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana 
metodą spełnia/ nie spełnia, w oparciu o: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla poszczególnych części, na które 
Wykonawca składa ofertę: 

– Pakiet nr 1:  50 000,00 PLN 
– Pakiet nr 2:  300 000,00 PLN 
– Pakiet nr 3:  300 000,00 PLN 
– Pakiet nr 4:  350 000,00 PLN 
– Pakiet nr 5:  150 000,00 PLN 
– Pakiet nr 6:    60 000,00 PLN 
– Pakiet nr 7:    90 000,00 PLN 
– Pakiet nr 8:      300 000,00 PLN 
– Pakiet nr 9:    30 000,00 PLN 
– Pakiet nr 10:      70 000,00 PLN 
– Pakiet nr 11:    220 000,00 PLN 
– Pakiet nr 12:        9 000,00 PLN 
– Pakiet nr 13:      80 000,00 PLN 
– Pakiet nr 14:    500 000,00 PLN 
– Pakiet nr 15:    500 000,00 PLN 
– Pakiet nr 16:    300 000,00 PLN 
– Pakiet nr 17:      20 000,00 PLN 
– Pakiet nr 18:    100 000,00 PLN 
– Pakiet nr 19:        9 000,00 PLN 

  W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia wartości dla zamówień   
  częściowych wskazanych powyżej sumuje się. 

1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp. 

1.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w pkt 1.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt 1.2. SIWZ. 

1.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 
może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 2. ppkt  1-8 SIWZ. 

1.10. Zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 
2. ppkt 1-8 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp  

2. Podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
2.1. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykluczy również wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW  WYKLUCZENIA 
1. W celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu  do oferty każdy wykonawca 

musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego 
europejskiego dokument zamówienia (JEDZ) – stanowiący załącznik Nr 1a do SIWZ, które 
będzie stanowiło wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnianiu 
oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie   
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
b) zezwolenie (koncesja) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót hurtowy 

produktami leczniczymi  na terenie Polski, lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
podmiotem odpowiedzialnym uprawionym do wprowadzenia do obrotu danego produktu 
leczniczego albo w zakresie asortymentu będącego wyrobem medycznym- dokumenty 
dotyczące obrotu wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 210 roku o 
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.). 

c) potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1.2 tiret 2 

Uwaga - Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów lit a-b będzie obligowało 
wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 
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1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu. 

1.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. 

1.3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo 
kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma 
oryginału albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 

i 21 Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed  upływem terminu składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy; 

5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 716); 

8) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Uwaga:  
1) Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów ppkt 1) - 7) będzie obligowało 

wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 
2) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument, 

o którym mowa w ppkt 8) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp Wzór oświadczenia 
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2. SIWZ: 

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4. SIWZ stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 2. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3. ppkt 1 
SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4. SIWZ 
zdanie pierwsze stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 Pzp. 
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11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 2. ppkt 1-8 SIWZ. 

12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2. ppkt 1-8 
SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp. 

13. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 
13.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 
zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

13.2. Jednolity dokument w formatach stanowi Załącznik nr Ia do SIWZ. Instrukcja wypełniania 
jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr Ib do SIWZ. 

13.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych 
podmiotów. 

13.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 
lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

13.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

13.6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

13.7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

13.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

13.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 
z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich 
dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego 
„rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

13.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 
(tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 
z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3. SIWZ) rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie 
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z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

13.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.9. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

13.12. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są w oryginale. 

13.13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 13.11. SIWZ, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

13.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

13.16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych 
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13.18. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane 
usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

13.19. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

13.20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

13.21. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

13.22. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 
dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego 
zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym jednolity europejski 
dokument zamówienia, składa się zgodnie ze wzorem standardowego formularza w formie 
pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 
dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego 
zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.,: 

1) Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między zamawiającym 
a wykonawcami: 
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a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r.-Prawo pocztowe ( Dz.U. poz.1529 DU-70, poz. 1020 oraz z 2015r., poz. 1830) 

b) osobiście,  
c) za pośrednictwem posłańca, 
d)  faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) 

2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje  za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron  na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Oferty jednak oraz ewentualne uzupełnienia – pod rygorem nieważności, muszą zostać złożone 
tylko w formie pisemnej. 
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się  z wykonawcami są: 

 w zakresie formalnym: Katarzyna Gracz, Ewa Turzańska-Oleksyn – tel. 61 8506 295, 
e-mail: zampub@szoz.pl, eoleksyn@szoz.pl  

4. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane w formie określonej w pkt.1).   
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, w formie określonej 
w ust.2, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust.5 stosuje się odpowiednio.  

10. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 
informację na stronie internetowej. 

11. Jeżeli  zmiana treści SIWZ  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania oraz niezwłocznie po jej 
przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację 
o zmianach w swojej siedzibie oraz  na stronie internetowej. 

12. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do  

15.02.2017 r. do godz:09:00, w wysokości: 36 778,00 PLN,  w tym 
– Pakiet nr 1:     564,00 PLN 
– Pakiet nr 2:   3035,00 PLN 
– Pakiet nr 3:   3070,00 PLN 
– Pakiet nr 4:   3865,00 PLN 
– Pakiet nr 5:   1850,00 PLN 
– Pakiet nr 6:     636,00 PLN 
– Pakiet nr 7:     900,00 PLN 
– Pakiet nr 8:   3034,00 PLN 
– Pakiet nr 9:     342,00 PLN 
– Pakiet nr 10:   740,00 PLN 
– Pakiet nr 11: 2257,00 PLN 
– Pakiet nr 12:     99,00 PLN 
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– Pakiet nr 13:   808,00 PLN 
– Pakiet nr 14: 5535,00 PLN 
– Pakiet nr 15: 5355,00 PLN 
– Pakiet nr 16: 3168,00 PLN 
– Pakiet nr 17:   240,00 PLN 
– Pakiet nr 18: 1189,00 PLN 
– Pakiet nr 19:     92,00 PLN 

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część (pakiet) wartości wadium dla poszczególnych 
pakietów sumuje się. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa jest  w art. 

45 ust.6 Pzp: 
a) pieniądzu: 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust.2. lit.b) –e) SIWZ ( art. 45 ust.6 pkt 2-5 Pzp) 

musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądania zamawiającego, 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

    -  jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192 
Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Poznaniu z dopiskiem:  „Wadium do przetargu 
nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę produktów leczniczych”.  
UWAGA: Dokument wniesienia wadium zaleca się przekazać Zamawiającemu w osobnej 
kopercie przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie 
będzie mógł zwrócić wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy prawo zamówień 
publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu musi to być kopia lub oryginał 
dowodu wpłaty, w każdej innej formie oryginał dokumentu. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem 
terminu składania ofert ). 

6. 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 z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

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

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy. 
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c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Pzp. z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp. , oświadczenia o których mowa w art. 25a 
ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust.2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 4, nie powoduje utraty wadium. 
6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta musi zawierać formularz ofertowy oraz wypełniony Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (JEDZ).  
6. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Pozostałe strony mogą być parafowane. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, 
z zastrzeżeniem pkt. 13. 

13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

14. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków 
ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone. 

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która 
zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.  

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złozyć w w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Krysiewicza 

7/8 w Poznaniu, pokój nr: D-11 – Kancelaria, w terminie do dnia 15.II.2017 r. do godz.9:30. 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: „Oferta na Sukcesywną dostawę 

produktów leczniczych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu. NIE 
OTWIERAĆ przed: 15.II.2017 r. godz. 10:00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres 
Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu 
po terminie. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi  w dniu 15. II. 2017 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 
Świetlica-budynek C, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego 
oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją   
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji stotnych 

warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp. jeżeli złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny  takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 
1.Zamawiający przy wyborze wykonmawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:  

          Nazwa kryterium- waga (%) 
1 – Cena     C        -  100% 
 
1. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów: 
                         Wzór 

1 - Cena  
Łączna cena ofertowa brutto – 100% - 100 pkt. 
 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100x waga, 
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gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
3. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w 

kryterium cena 
 

XIV. FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego 

wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy. 
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający  zażąda  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o  udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  umowy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może zostać zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku 
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

 
XV. ISTOTNE DLA STRON  POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY: 
Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
XVI. AUKCJA ELEKTRONICZNA: 
1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po 

dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową 
aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e Prawo zamówień publicznych. 

2. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej: www.start.logintrade.net 

3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie 
techniczne: 

a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: 
 dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 
 dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11 
 dla Windows 8: Internet Explorer 11 
 dla Windows 10: Internet Explorer 11 

b) Pozostałe wymagania techniczne: 
 dostęp do sieci internet 
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax 
 włączona obsługa JavaScript 
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 
 zainstalowany Acrobat Reader 
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 

Update 24 lub nowszy 
4. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat 

podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące 
z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu. 

5. W toku aukcji elektronicznej (dla każdego zadania) ocena ofert dokonana zostanie w oparciu 
o kryterium: 

a)  cena (brutto) (waga - 100%, maksymalna ilość punktów – 100) – podlega licytacji,  
6. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto powiększonych 

o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert. 

7.  Minimalna wysokość postąpienia:  

a) Pakiet nr 1 – 500 zł brutto 

b) Pakiet nr 2 – 1500 zł brutto 

c) Pakiet nr 3 – 1500 zł brutto 
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d) Pakiet nr 4 – 1500 zł brutto 

e) Pakiet nr 5 - 1000 zł brutto 

f)     Pakiet nr 6 – 500 zł brutto 

g) Pakiet nr 7 – 500 zł brutto 

h) Pakiet nr 8 – 1500 zł brutto 

i)     Pakiet nr 9 – 200 zł brutto 

j)     Pakiet nr 10 – 500 zł brutto 

k) Pakiet nr 11 – 1000 zł brutto 

l)     Pakiet nr 12 – 50 zł brutto 

m) Pakiet nr 13 – 500 zł brutto 

n) Pakiet nr 14 – 3000 zł brutto 

o) Pakiet nr 15 – 3000 zł brutto 

p) Pakiet nr 16 – 1500 zł brutto 

q) Pakiet nr 17 – 200 zł brutto 

r)     Pakiet nr 18 – 500 zł brutto 

s) Pakiet nr 19 – 50 zł brutto 

8. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej 
ocenie i klasyfikacji. 

9. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

10. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o 
pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej 
oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających 
identyfikację Wykonawców. 

11. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego: 

a) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji 
elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na 
następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim 
zatwierdzonym postąpieniu. 

b) Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu                       
o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników 
aukcji elektronicznej. 

12. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje: 
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej; 
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia; 
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu. 

13. Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnej 
informacji z zaktualizowaną ceną (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na 
poszczególne pozycje w pakiecie/ pakietach. Zaktualizowana cena brutto nie może być wyższa 
od kwoty zaproponowanej w aukcji elektronicznej. Ceny poszczególnych leków w pakietach 
muszą zostać zmniejszone proporcjonalnie do zaktualizowanej ceny brutto. 

14. Pisemną informację z zaktualizowaną ceną należy przesłać do Zamawiającego do następnego 
dnia roboczego do godz. 10:00 od daty zakończenia aukcji na adres: Specjalistyczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, 
fax: 61 852 98 06 lub e-mail: zampub@szoz.pl.  

15. Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. 

Prawo zamówień publicznych czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 



16 
 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust.5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego , także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

7. W przypadku wniesienia odwołaniapo upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
                                                                                                  

                   ZATWIERDZIŁ 
                         
 

         Z-ca Dyrektora  
                                                                                                                                          ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                                   mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                                  / ----- /  
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
Pieczęć Wykonawcy 
                                                                                                                           
 

 Formularz oferty /wzór/ 
 
Zamawiajcy: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrwotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. 
Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
 
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  ..........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................
 .............................. 
Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
REGON:...............................  NIP: .................................. 
Numer telefonu:............................................................... 
Adres e-mail: ................................................................... 
wpisany do rejestru 
........................................................................................................................................................... pod 
nr ..............................................................................................................................................................  
 
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon i/lub adres e-mail)    
................................................................................................................................................................. 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych” oświadczamy, że oferujemy wykonanie 
zamówienia za następującą cenę: 
a) Pakiet Nr ....:  

wartości netto/ ................................ 
...... % podatek VAT ......................., co stanowi wartość brutto ............................... zł. 
słownie: .................................................................................................................................,  
 

b) Pakiet Nr ...:  
wartości netto/ ................................ 
...... % podatek VAT ......................., co stanowi wartość brutto ............................... zł. 
słownie: .................................................................................................................................,  
 

c) Pakiet Nr ....:  
wartości netto/ ................................ 
...... % podatek VAT ......................., co stanowi wartość brutto ............................... zł. 
słownie: .................................................................................................................................,  
 

d) Pakiet Nr ....:  
wartości netto/ ................................ 
...... % podatek VAT ......................., co stanowi wartość brutto ............................... zł. 
słownie: ................................................................................................................................., 
 

e) Pakiet Nr ....:  
wartości netto/ ................................ 
...... % podatek VAT ......................., co stanowi wartość brutto ............................... zł. 
słownie: ................................................................................................................................., 
 

f) Pakiet Nr ....:  
wartości netto/ ................................ 
...... % podatek VAT ......................., co stanowi wartość brutto ............................... zł. 
słownie: ................................................................................................................................., 
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2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ wzory umów zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów na określonych w nich 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
4. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam, że wybór mojej oferty: 
a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 
b) prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: ………………………………………………….. zł 

5. Całość zamówienia zamierzamy wykonać sami/następujące części zamówienia zamierzamy 
zlecić  podwykonawcom* 

Wskazanie części 
zamówienia, które 
zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 
(Wykonawca wskaże nazwę 

części i udział %) 

Nazwa i adres firmy 
podwykonawczej 

 

  

  

6. Oferta została złożona na ................... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych                            
od nr .................. do nr  ........................  

7. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: 
.............................................................................................................................., 
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką 

8. W przypadku wyboru naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą obowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczeni należytego wykonania umowy w następującej formie: ................................ 

9. W przypadku wyboru oferty za ofertę najkorzystniejszą: 
 Osoba uprawniona do podpisania umowy: …………………. 
 Osoba do kontaktów w sprawie realizacji umowy: …………………. 
       tel.: ………………………………, faks: …………………e-mail:…………………….. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………….. …… 
2) ................................................................................ 

*/ niepotrzebne skreślić                                       
     
 
 
 
           .............................................................................. 

                                                                                                       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
                                                                                                            upoważnionej przez wykonawcę) 
 ............................................... 
            (miejscowość, data) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (t.j. 
Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.),  o której mowa w art. 24  ust. 11 w związku z  art. 24 ust. 1 pkt 23) 
ustawy Pzp. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawę produktów leczniczych dla Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”. 
 
Imię i nazwisko  
....................................................................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) 
...................................................................................................................................................... 
z siedzibą w  ………………………………………………………...………………………………………… 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 
1. Nie należymy do  tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w niniejszym postępowaniu*. 
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 

niniejszym postępowaniu i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej * 
.............................................................. 
.............................................................. 

      
 UWAGA 

1. Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y 
siedziby/siedzib 

2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 ...................................................                                                
                                                                                                      .............................................. 
             miejscowość, data                               podpis uprawnionego                  
                                                                                      przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
UWAGA: Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Wzór umowy 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA  NR  AZP- 381-.../2017 
 

zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy: 
 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. Krysiewicza 7/8 ,61-825 Poznań 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147 
zwany dalej  „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
............................................................................................................................................ 
a 
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)……………..……………, z siedzibą 
w ……...………… przy ulicy …………………….…………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………..........………….…… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….,  

Kapitał zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić) 

NIP …………………….., REGON …………………. 
zwaną dalej  „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej CEIDG) 
Imię i nazwisko ………………..……….., działającym pod firmą …………..…………..…………… z 
siedzibą w ……………………. przy ulicy ……….……………......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej  
NIP…………………………. 
REGON .....................zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych, do Apteki szpitalnej przy 

ul. Krysiewicza 7/8 i/lub Magazynu Leków przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu; Pakiet Nr 
......................, których szczegółowy rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe określa formularz 
cenowy, stanowiący  załącznik do umowy.  

2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami prawa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu 
wszystkie oferowane produkty lecznicze (tj. świadectwa rejestracji w Polsce lub pozwolenia 
wydane przez Radę lub Komisje Europejską lub innych dokumenty dopuszczające do obrotu w 
Polsce) przez cały okres trwania umowy i zobowiązuje się przedstawić je do wglądu na każde 
wezwanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

§ 2 
                                                                   Wartość umowy 
1. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość umowy na okres 12 miesięcy wynosi:  

 Pakiet Nr .................... netto ............................. złotych plus podatek VAT ...%, co stanowi 
wartość brutto ................................. zł. (słownie: ...............................................................), 
zgodnie z ofertą sprzedaży. 

 Pakiet Nr .................... netto ............................. złotych plus podatek VAT ...%, co stanowi 
wartość brutto ................................. zł. (słownie: .................................................................), 
zgodnie z ofertą sprzedaży. 
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 Pakiet Nr .................... netto ............................. złotych plus podatek VAT ...%, co stanowi 
wartość brutto ................................. zł. (słownie: ...................................................................), 
zgodnie z ofertą sprzedaży. 

2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu 
cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco 
siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z 
przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go 
Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, 
podatek VAT itp.). 

4. Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili przystąpienia do przetargu, tj.: 

a)  zmiana cen urzędowych,  
b)  zmiana stawki podatku VAT wynikająca z przepisów powszechnie 

obowiązujących  
      lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
5. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe 

określenie okoliczności uzasadniających zmianę. 
6. Każda zmiana ceny wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez dwie strony.                       

§ 3 
Dostawa 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu umowy  sukcesywnie przez 
okres 12 miesięcy od 30.03.2017r. bądź do wyczerpania kwoty, o których mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w ciągu maksymalnie  
24 godzin od chwili złożenia zamówienia, przy czym dopuszcza się składanie zamówień faksem, 
drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie (w przypadku posiadania przez Wykonawcę systemu 
nagrywania rozmów)   

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty lecznicze „na ratunek życia” do 6 godzin od 
momentu złożenia telefonicznego zamówienia. 

4. Miejsce dostaw -  Apteka szpitalna  przy ul. Krysiewicza  7/8 i Magazyn Leków przy ul. 
Jarochowskiego 18   codziennie  w dni robocze w godzinach od 9°°-11°°.  

5. Jako termin realizacji dostawy rozumie się  datę podpisania na fakturze przez Zamawiającego  
potwierdzenia wykonania dostawy. 

6. Zamawiający w chwili odbioru towaru zobowiązany jest sprawdzić czy zawartość dostawy zgadza  
się z dokumentami i czy opakowania zbiorcze nie są uszkodzone. Obowiązek sprawdzenia odnosi 
się  w szczególności do skontrolowania liczby opakowań zbiorczych oraz ich zawartości w 
przypadku  uszkodzenia. 

§ 4 
Warunki płatności 

1. Płatność  będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, w 
terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 
na konto wskazane w fakturze. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do każdej dostaw elektroniczną wersją faktury – w 

formacie DataFarm lub Kamsoft. 
 

§ 5 
Gwarancja 

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć 
określona datę końca okresu przydatności do stosowania. 

2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji , że towar jest dobrej jakości i wolny od wad. W 
razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany 
będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w terminie 3 dni od 
otrzymania reklamacji. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę , Zamawiający 
może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. 
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5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem     
ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

§ 6 
Kary umowne i odsetki 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z  dostarczeniem przedmiotu 
umowy do Zamawiającego w terminach określonych w  § 3 ust. 2,3 Zamawiający ma prawo żądać 
kary umownej w wysokości  5% od wartości niezrealizowanej  dostawy  za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej 
umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia kary umownej z należnego wynagrodzenia 
wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa.  

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a 
powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 7 
Zakupy interwencyjne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż nie dostarczy przedmiotu umowy lub opóźnienie w 
dostawie będzie wynosić co najmniej 72 godziny ponad termin określony w § 3 ust. 2,3, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo  dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w 
ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy 
oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu. 

3. W  przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 
różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy ustaloną niniejszą umową. 

4. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą produktów leczniczych „na ratunek życia”, wobec których 
Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego niezwłocznie po upływie wyznaczonego 
umową 6-godzinnego terminu.   

§ 8  
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca:  
a) przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące podstawą 

do wypłaty wynagrodzenia,  
b) bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu umowy i pomimo 

wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je nienależycie lub wcale 
nie wykonuje,  

c) powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,  
d) naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich.  

– w terminie 30 dni od zaistnienia ww. zdarzeń.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnie interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§ 9  
Wystąpienie siły wyższej 

1. Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, 
a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „siłę wyższą” uznać należy 
takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, 
pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień 
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez stronę. 

2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje zwolniona ze 
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, na czas występowania „siły wyższej”, 
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 

3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą 
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stronę oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację 
zobowiązań. 

4. Po ustaniu „siły wyższej”. strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest 
zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub 
zdarzeń „siły wyższej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji 
umowy. 

§ 10  
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
o ile przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, a także przepisy ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. 2015 poz. 876 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

3. Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądowi miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

4. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 

 
 

 
    

    ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 


