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I. NAZWA  ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO,  NUMER  TELEFONU,  ADRES  POCZTY

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, nr telefonu, adres poczty elektronicznej

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1

e-mail: zla@e-post.pl

ePUAP: /ZLA_Oswiecim/SkrytkaESP

2. Adres  strony  internetowej  prowadzonego  postępowania  oraz  adres  strony

internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne

dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z postępowaniem  o udzielenie

zamówienia:  https://zlaoswiecim.pl/dostawa-szczepionek-dla-potrzeb-zakladu-

lecznictwa-ambulatoryjnego-oswiecim-w-2022-roku,582

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,  na podstawie art.  275 pkt 1 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.

poz. 1129  z późn. zm.,  dalej: „ustawa  Pzp”).  Szacunkowa  wartość  przedmiotowego

zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy

Pzp.

2. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z możliwością

prowadzenia negocjacji.

3. W zakresie proceduralnym nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy

Pzp.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla potrzeb ZLA Oświęcim w 2022

roku, na warunkach i zasadach określonych w SWZ.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV:

33651600-4 – szczepionki

3. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa w roku 2022:

a) szczepionek przeciw WZW typu B dla dorosłych wraz ze strzykawką i igłą w

ilości 250 szt.

b) szczepionek przeciw grypie czterowalentnych (w postaci ampułkostrzykawek)

w ilości 1000 szt.

c) szczepionek  skojarzonych  przeciw:  błonicy,  tężcowi,  krztuścowi,  polio,

inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ B (w

postaci ampułkostrzykawek) w ilości 350 szt.

d) szczepionek  13  walentnych  przeciwko  pneumokokom  (w  postaci

ampułkostrzykawek) w ilości 300 szt.

2) Zamówienia podzielone zostało na części:

a) część 1 zamówienia: dostawa szczepionek przeciw WZW typu B dla dorosłych

wraz ze strzykawką i igłą w ilości 250 szt.;

b) część 2 zamówienia:  dostawa szczepionek przeciw grypie czterowalentnych

(w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 1000 szt.;

c) część  3  zamówienia:  dostawa  szczepionek  skojarzonych  przeciw:  błonicy,

tężcowi,  krztuścowi,  polio,  inwazyjnym  zakażeniom  wywołanym  przez

Haemophilus influenzae typ B (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 350 szt.
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d) część  4  zamówienia:  dostawa  szczepionek  13  walentnych  przeciwko

pneumokokom (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 300 szt.

3) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym

w stosownych ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw w zakresie, w

jakim im podlega,  w szczególności  ustawie  Prawo farmaceutyczne  (t.j.:  Dz.U.  z

2020r. poz. 944 ze zm.) oraz ustawie o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2020r.

poz. 186 ze zm.), a także aktach wykonawczych do tych ustaw.

4) Produkty  lecznicze  objęte  dostawą  winny  być  wpisane  do  Rejestru  Produktów

Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,

prowadzonego  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych.  

5)  Wyroby medyczne objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu na terenie

Rzeczypospolitej  Polskiej/do  obrotu  w  UE  przez  rynek  polski  zgodnie  z

obowiązującym  systemem  prawnym,  oraz  oznaczone  znakiem  CE  (zgodnie  z

przepisami  prawa).  W przypadku,  w którym  w  okresie  obowiązywania  umowy

upływa  okres  ważności  pozwolenia,  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy

przedłożenia  kopii  wniosku  o  przedłużenie  okresu  ważności  pozwolenia  na

dopuszczenie do obrotu lub innego dowodu potwierdzającego niewygaśnięcie tego

pozwolenia.

6) Dla każdego z wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia wymaga

się  dostarczenia  instrukcji  używania  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego

wymagania  techniczno-eksploatacyjne  wyspecyfikowane  przez  Zamawiającego

oraz określającego przewidywane zastosowanie wyrobu zgodne z oczekiwaniami

Zamawiającego. Nadruk na opakowaniu lub ulotka informacyjna spełniające pow.

wymagania treściowe będą uznane za wystarczające do spełnienia tego warunku.

7)  Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą mieć zagwarantowany min.

12-miesięczny okres przydatności do użycia, licząc od dnia skutecznego ich odbioru

przez Zamawiającego zgodnie z warunkami SWZ. Stosowny dokument gwarancyjny

będzie  wymagany przez  Zamawiającego przy  odbiorze  każdej  partii  przedmiotu

Strona: 7



Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Znak sprawy : ADM-27-04/21

dostawy  –  nadruk  na  opakowaniu  lub  ulotce  informacyjnej  szczegółowo

określający datę ważności  danej  partii  szczepionek będzie uznany za spełnienie

tego  warunku.  W  drodze  wyjątku  Zamawiający  dopuszcza  skrócenie  okresu

przydatności  do  użycia  dla  szczepionek  przeciw  grypie  (jako  szczepionek

sezonowych), jednak termin przydatności również w tym przypadku nie może być

krótszy  niż  koniec  sezonu,  na  który  została  zamówiona  szczepionka  (w

szczególności  nie  dopuszcza  się  terminu  przydatności  szczepionki  krótszego  niż

31.03.2022r.).

8) Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  dostawy  był  każdorazowo  (dla  każdej

dostawy  cząstkowej)  zapakowany  w  sposób  gwarantujący  jego  sterylność  i

nienaruszalność  fizyczną.  Wymaga  się  ponadto,  aby szczepionki  stanowiące

przedmiot zamówienia posiadały odrębne opakowanie; pakowania zbiorczego nie

dopuszcza się. Nie spełnienie pow. warunków może skutkować brakiem finalizacji

odbioru danej partii dostawy przy założeniu zwłoki z winy Wykonawcy. 

9) Wykonawca  może  złożyć  ofertę  na  jedną  lub  więcej  części  zamówienia.

W przypadku  złożenia  oferty  na  więcej  części  zamówienia  należy  podać  cenę

ofertową  brutto  oddzielnie  dla  każdej  części  zamówienia  zgodnie  z treścią

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający będzie

porównywał i oceniał każdą część oddzielnie.

10) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę

ani  nie  wskazuje  maksymalnej  liczby  części,  na  które  zamówienie  może  zostać

udzielone temu samemu wykonawcy. 

4. Warunki realizacji, odbioru i rozliczenia  dostaw (dotyczy wszystkich części przedmiotu

zamówienia):

Warunki realizacji:

1) Realizacja  dostaw  odbywać  się  będzie  sukcesywnie  w  miarę  potrzeb

Zamawiającego  na  podstawie  zamówień  cząstkowych,  w  ilościach  i  miejscu

wskazanym w zamówieniu.  Dopuszcza się możliwość składania zamówień drogą

telefoniczną lub faxem na numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. 
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2) Zamówione  szczepionki  Wykonawca  dostarczy  do  siedziby  Zamawiającego  na

własny  koszt  w  terminie  do  3  dni  od  daty  złożenia  zamówienia  przez

Zamawiającego  w  godzinach  pracy   Zamawiającego.  W  przypadku,  gdy  termin

realizacji  dostawy  przypada  na  dzień  wolny  od  pracy,  dostawa  nastąpi  w

pierwszym dniu roboczym następującym po wolnym dniu. Z uwagi na strategiczny

charakter  zamówienia  opóźnienie  dostawy  nie poprzedzone  stosownymi

uzgodnieniami  stron będzie  traktowane jako zwłoka i  bezwzględnie  skutkowało

naliczeniem  kar  umownych  określonych  w  umowie,  a  w  przypadku

powtarzających się uchybień również rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. 

3) Każda  dostarczona  partia  szczepionek  na  życzenie  Zamawiającego  musi  być

udokumentowana  np.  świadectwem  jakości,  certyfikatem  jakości,  które  należy

dołączyć do produktów podczas dostawy oraz musi posiadać kartę charakterystyki

substancji/mieszaniny lub dokument równoważny.

4) Dostawa  przedmiotu  zamówienia  realizowana  będzie  na  wyłączny  koszt

Wykonawcy,  do  następujących  przychodni  Zamawiającego  w  zależności  od

złożonego zapotrzebowania:

 1) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim,

2) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim,

3) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim,

 4) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim.

5) Dostawa  przedmiotu  zamówienia  w  partiach  zależnych  od  zapotrzebowania,  z

zastrzeżeniem, że zabezpieczona będzie możliwość potencjalnej dostawy w pełnej

ilości:

a) Dla asortymentu określonego w części 1, 3 i 4  zamówienia – w całym okresie

obowiązywania umowy;

b) Dla  asortymentu  określonego  w  części  2  zamówienia –  w  okresie  od

01.09.2022r. do 31.12.2022r.;
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6) Dostawa  przedmiotu  zamówienia  przy  pomocy  środka  transportowego

zapewniającego  nienaruszalność  przedmiotu  dostawy.  Uszkodzenia  szczepionek

lub opakowań szczepionek powodujące niezgodność z warunkami zamówienia lub

ujemnie wpływające na funkcjonalność zamawianych wyrobów obciążają w całości

Wykonawcę.  Szczepionki  muszą  być  dostarczone  z  zachowaniem  tzw.  łańcucha

chłodniczego, zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i

chorób zakaźnych u ludzi (t.j.:  Dz.U. z 2020r.,  poz. 1845). Pojazdy do transportu

szczepionek  muszą  być  wyposażone  w  zwalidowane  systemy  stałej  kontroli

temperatury;  na  każde  życzenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  miał

obowiązek przedłożyć Zamawiającemu rejestr temperatur dotyczący danej partii

szczepionek.

7) Wymóg  awizowania  przez  Wykonawcę  ścisłego  terminu  dostawy  (dzień  i

przybliżona godzina). Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 8:00 –

14:00 w dni robocze. Uchybienie temu terminowi dziennemu traktowane będzie

jako zwłoka dostawy i skutkować naliczeniem kary umownej z tego tytułu. Odbiór

szczepionek w innych godzinach niż 8:00 – 14:00 jest wykluczony, chyba że strony

uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru.

8) Poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia w ilości każdorazowo wymaganej

przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakupu  łącznie

mniejszej  lub większej ilości  szczepionek, niż określona w Rozdz.  III ust.  3 pkt  1

SWZ.  Zakres  dostawy  będzie  determinowany  rzeczywistymi  potrzebami

Zamawiającego.  Ilości  wskazane  w  Rozdz.  III SWZ mają  charakter  wielkości

prognozowanych, a nie bezwzględnych. 

Warunki odbioru

1)    Przedmiot dostawy będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w Rozdz.

III SWZ. Warunek ten odnosi się do każdej dostawy cząstkowej w okresie realizacji

zamówienia.
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2)   Odbiór każdej partii przedmiotu dostawy następował będzie na terenie placówek

Zamawiającego wskazanych w  ust.  4   pkt  4  w części  dot.  warunków realizacji,

chyba że strony uzgodnią inne miejsce odbioru w zapotrzebowaniu.

3)  Odbiór każdej partii przedmiotu dostawy dokonywany będzie wyłącznie przez osoby

do  tego  wyznaczone  (pracowników  placówek)  i wskazane  w  zgłoszeniu

zapotrzebowania.

4)  Wykonawca jest zobowiązany przedkładać dla każdej dostarczonej partii przedmiotu

dostawy w dniu jej odbioru:

a)  Instrukcję używania wyrobu, 

b) Dokument gwarancyjny z określeniem terminu ważności szczepionek. Nadruk

na  opakowaniu  lub  ulotce  informacyjnej  szczegółowo  określający  datę

ważności danej partii szczepionek będzie uznany za spełnienie tego warunku.

Warunki rozliczenia dostaw:

1) Zamawiający  nie  ustala  stałego  okresu  rozliczeniowego.  Należności  umowne  będą

regulowane po każdej dostawie cząstkowej na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawcę. 

2) Wynagrodzenie  wykonawcy  nie  będzie  podlegać  zmianom  i  waloryzacji  w  trakcie

realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający regulował będzie należności  umowne przelewem ze swojego konta,  w

terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium K2) min 14 - max 30 dni

kalendarzowych, licząc  od dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo

wystawionej  faktury.  Za  dzień  zapłaty  uważany  będzie  dzień  obciążenia  rachunku

Zamawiającego.

4) Wykonawca  będzie  wystawiał  faktury  VAT  dla  każdej  dostawy  i  za  faktycznie

dostarczoną  ilość  szczepionek  w określonym  asortymencie.  Wypłacane  należności

będą  proporcjonalnie  zmniejszane  o  kary  umowne  naliczone  w  okresie

rozliczeniowym, za który wystawiono fakturę (o ile zaistnieje taka sytuacja).
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5. Dopuszczalność  rozwiązań  równoważnych  (dotyczy  wszystkich  części  przedmiotu

zamówienia)

1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w  miejscu, w którym przedmiot

zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji  technicznych,  referencyjnych  systemów  technicznych,  w  szczególności

poprzez  wskazanie  znaków  towarowych,  pochodzenia,  nazw  własnych,  numerów

katalogowych,  oznaczeń  producenta,  wskazane  rozwiązanie  należy  traktować  jako

przykładowe,  określające  minimalne  wymagane  dla  danego

materiału/urządzenia/technologii  parametry  jakościowo-użytkowe.  Zamawiający

dopuszcza  wówczas  rozwiązanie  przynajmniej  równoważne  z opisywanym.

Zamawiający  dopuszcza  wyroby/produkty  równoważne  (lub biorównoważne)

opisywanym.

6.  Wykonawca, w przypadku stosowania rozwiązań równoważnych do opisywanych przez

Zamawiającego,  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  stosownych  oświadczeń  (w  tym

stosownych  dokumentacji)  potwierdzających  co  najmniej  równoważność  rozwiązań

przez  niego  zaproponowanych  w  stosunku  do  wymagań  określonych  przez

Zamawiającego.

7. Wyjaśnienia treści SWZ

Wykonawca, w terminie nie późniejszym niż na 4 dni przed upływem terminu składania

ofert, może  zwrócić  się  do Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  SWZ.  Treść  zapytań

należy przesłać  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  na zasadach

określonych w niniejszej SWZ.

8. Rękojmia:

Rękojmia  na warunkach i zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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9. Podwykonawstwo

1) Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy

(podwykonawcom).

2) Powierzenie  realizacji  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.

3) Zamawiający  wymaga  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę

firm  podwykonawców.  W  razie  braku  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie

części zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający uzna, że

Wykonawca  nie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  wykonania  żadnego

zakresu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin  realizacji  zamówienia:  dostawy  sukcesywne,  zgodnie  z  bieżącym

zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy.

2. Termin obowiązywania umowy od  1 stycznia 2022 r.

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy  występujący  wspólnie  są  zobowiązani  do  ustanowienia  pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą

stosowne  pełnomocnictwo.  Nie  dotyczy  to  spółki  cywilnej,  o ile  upoważnienie/

pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty

umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką

nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
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5. Oferta  musi  być  podpisana  w taki  sposób,  aby  prawnie  zobowiązywała  wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o udzielenie  zamówienia  przez  Wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają  brak

podstaw  wykluczenia  (żaden  z Wykonawców  wspólnie  składających  ofertę  nie  może

podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi

złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

7. Wszelka  korespondencja  będzie  prowadzona  przez  zamawiającego  wyłącznie

z pełnomocnikiem.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  w postępowaniu  w zakresie  zdolności

do występowania w obrocie gospodarczym.

2. Warunek  dotyczący  posiadania  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

posiadanie aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca  jest  wpisany  do  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub  handlowych,

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  -  posiadanie  aktualnego  zezwolenia/  koncesji  na

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na

produkcję, a także na obrót hurtowym środkami farmaceutycznymi – jeżeli wymagane

są  przepisami  prawa  (w  tym  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  farmaceutyczne)  albo  inne

przewidziane  w  obowiązujących  przepisach  prawa  zezwolenie  na  obrót  środkami

farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia.
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3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  w postępowaniu  w zakresie  sytuacji

ekonomicznej lub finansowej.

4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  w postępowaniu  w zakresie  zdolności

technicznej lub zawodowej.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  wyklucza  się,  z zastrzeżeniem

art. 110  ust. 2  ustawy  Pzp, wykonawcę,  względem  którego  zachodzą  przesłanki

wykluczenia, o których mowa:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.:  w stosunku do którego otwarto likwidację,

ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami  zarządza  likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on

w innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z podobnej  procedury  przewidzianej

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Wykonawca  może  zostać  wykluczony  przez  Zamawiającego  na  każdym  etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1

pkt 1, 2 i 5  jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,

wykroczeniem  lub  swoim  nieprawidłowym  postępowaniem,  w tym  poprzez

zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco  wyjaśnił  fakty  i okoliczności  związane  z przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,

w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
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3) podjął  konkretne  środki  techniczne,  organizacyjne  i kadrowe,  odpowiednie  dla

zapobiegania  dalszym  przestępstwom,  wykroczeniom  lub  nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył  struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził  wewnętrzne  regulacje  dotyczące  odpowiedzialności

i odszkodowań  za  nieprzestrzeganie  przepisów,  wewnętrznych  regulacji  lub

standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3,

są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  i szczególne

okoliczności  czynu wykonawcy.  Jeżeli  podjęte przez wykonawcę czynności,  o których

mowa  w ust. 2,  nie  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  zamawiający

wyklucza wykonawcę.

VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Do oferty  Wykonawca zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne na  dzień  składania  ofert

oświadczenie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, którego

wzór  stanowi  Załącznik  nr  2  do  SWZ.  Oświadczenie  stanowi  dowód potwierdzający

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na dzień

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe

środki dowodowe.

2. Informacje  zawarte  w  oświadczeniu,  o którym  mowa  w  ust.   1  stanowią  wstępne

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
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1)  oświadczenie  Wykonawcy,  w  zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5  Pzp,  o  braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1076 i 1086),  z

innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi  przygotowanie  oferty  lub  oferty  częściowej  niezależnie  od  innego

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2)  odpisu  lub  informacji  z Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z Centralnej  Ewidencji

i Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  w zakresie  art. 109  ust. 1  pkt 4  ustawy,

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)  kopii  potwierdzonej  za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia/koncesji  na

prowadzenie  hurtowni  farmaceutycznej  lub  w  przypadku  producenta  –  aktualne

zezwolenie na produkcję, a także na obrót hurtowym środkami farmaceutycznymi –

jeżeli wymagane są przepisami prawa (w tym zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne)

albo  inne  przewidziane  w  obowiązujących  przepisach  prawa  zezwolenie  na  obrót

środkami farmaceutycznym.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują

się  w  posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów

przechowywanych  przez  Zamawiającego,  Zamawiający korzysta  z  posiadanych

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o

których  mowa  w  ust.  3  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami

internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobierze

samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub

dokumenty.  W przypadku,  gdy  pobrane  przez  Zamawiającego dokumenty  nie  są  w

języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie na język polski.

6. Podmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których

mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
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w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub

oświadczeń,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz.  2415),

dalej  jako  „Rozporządzenie”,  składa  się  w  formie  elektronicznej,  w  postaci

elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  w  formie

pisemnej lub w formie dokumentowej.

7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej:

1) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami

Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  odpisu  informacji  z Krajowego  Rejestru

Sądowego lub z Centralnej  Ewidencji  i Informacji  o Działalności  Gospodarczej,

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym Wykonawca

ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające,  że  nie  otwarto  jego

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub

sąd,  nie  zawarł  układu z wierzycielami,  jego działalność  gospodarcza  nie  jest

zawieszona ani  nie znajduje  się  on w innej  tego rodzaju sytuacji  wynikającej

z podobnej  procedury  przewidzianej  w przepisach  miejsca  wszczęcia  tej

procedury.

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w ust. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o

których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, Pzp 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  z  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej  osoby -  wystawione z  odpowiednią

datą wymaganą dla tych dokumentów.
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3) Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być  złożone  wraz  z

tłumaczeniem na język polski.

4) Dokumenty,  o których  mowa  w pkt 1 i 2  niniejszego  ustępu,  powinny  być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8. Informacje dodatkowe.

1) Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie

postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom

lub  niezwłocznie  po ich  złożeniu,  wezwać  Wykonawców  do  złożenia

wszystkich  lub  niektórych  podmiotowych  środków  dowodowych,  jeżeli

wymagał  ich  złożenia  w ogłoszeniu  o zamówieniu  lub  dokumentach

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

2) Jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio

podmiotowe  środki  dowodowe  nie  są  już  aktualne,  Zamawiający  może

w każdym  czasie  wezwać  Wykonawcę  lub  Wykonawców  do  złożenia

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych

na dzień ich złożenia.

3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych,

jeżeli  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz

danych,  w szczególności  rejestrów publicznych  w rozumieniu  ustawy  z dnia

17 lutego 2005 r.  o informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4) Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
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IX. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH.

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez Zamawiającego, Wykonawca składa do oferty następujące dokumenty :

1) dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  do  obrotu  oferowanych  produktów

leczniczych  zgodnie  z  obowiązującym  systemem  prawnym,  w  szczególności:

potwierdzenie/kopia  wpisu  do  Rejestru  Produktów  Leczniczych  Dopuszczonych

do Obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  prowadzonego  przez  Urząd

Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów

Biobójczych;

lub

2) wskazania adresów ogólnodostępnych stron internetowych w celu samodzielnego

pobrania przez Zamawiającego wymaganych dokumentów – rozdz. II ust. 5 zał nr 2

do SWZ.

2. Na  podstawie  art. 107  ust. 2  ustawy  Pzp  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo

do wezwania wykonawcy, który nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub

złożone  środki  dowodowe  są  niekompletne,  do  ich  złożenia  lub  uzupełnienia

w wyznaczonym terminie.

3. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się w

formie  elektronicznej,  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub

podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.
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X. INFORMACJE  O ŚRODKACH  KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ,  PRZY  UŻYCIU  KTÓRYCH

ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z WYKONAWCAMI,  ORAZ  INFORMACJE

O WYMAGANIACH  TECHNICZNYCH  I ORGANIZACYJNYCH  SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Informacje ogólne

1) W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym

a Wykonawcami  odbywa  się  przy  użyciu  miniPortalu,  który  dostępny  jest  pod

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu  dostępnego  pod  adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:zla@e-post.pl.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego,  musi  posiadać  konto na ePUAP.  Wykonawca posiadający konto na

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3) Wymagania  techniczne  i organizacyjne  wysyłania  i odbierania  dokumentów

elektronicznych, elektronicznych kopii  dokumentów i oświadczeń oraz informacji

przekazywanych  przy  ich  użyciu  opisane  zostały  w Regulaminie  korzystania

z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług

administracji publicznej (ePUAP).

4) Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych

formularzy:  „Formularz  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,

oświadczeń lub  elektronicznych  kopii  dokumentów lub  oświadczeń oraz  innych

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik

do  niniejszej  SWZ.  Dane  postępowania  można  wyszukać  również  na  Liście
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wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”

lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

2. Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z Wykonawcami  (nie  dotyczy  składania

ofert i wniosków)

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym

a Wykonawcami  w szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień

oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem

dedykowanego  formularza:  „Formularz  do  komunikacji”  dostępnego  na  ePUAP

oraz  udostępnionego  przez  miniPortal.  We  wszelkiej  korespondencji  związanej

z niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy  posługują  się

ID postępowania, tj. tj.  ADM-27-04/21. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty

elektronicznej, e-mail:  zla@e-post.pl.

3) Dokumenty  elektroniczne,  składane  są  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem

„Formularza  do  komunikacji”  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również

możliwość  składania  dokumentów  elektronicznych  za  pomocą  poczty

elektronicznej,  na  wskazany  w ust. 2  pkt 2  adres  e-mail.  Sposób  sporządzenia

dokumentów  elektronicznych  musi  być  zgody  z wymaganiami  określonymi

w rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  30 grudnia  2020 r.  w sprawie

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla

dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020

poz. 2452)  oraz  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z dnia

23 grudnia 2020 r.  w sprawie  podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy

(Dz. U. z 2020 poz. 2415).
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XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zamawiający  wyznacza  następujące  osoby  do  komunikowania  się  z Wykonawcami

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

1.  w sprawach merytorycznych: 

Dyrektor ZLA  Wojciech Wokulski, tel.33/844-42-95; 

e-mail: zla@e-post.pl 

2. w sprawach proceduralnych: 

Halina Filipowicz, tel. 504399564; 

 e-mail: zla@e-post.pl

XII. INFORMACJE  O SPOSOBIE  KOMUNIKOWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI

W INNY  SPOSÓB  NIŻ  PRZY  UŻYCIU  ŚRODKÓW  KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66

I ART. 69.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca  jest  związany  ofertą do dnia  24  grudnia  2021 r.  przy  czym  pierwszym

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania  ofertą  określonego  w dokumentach  zamówienia,  zamawiający  przed

upływem  terminu  związania  ofertą  zwraca  się  jednokrotnie  do  wykonawców
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o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie

dłuższy niż 30 dni

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez

wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu

związania ofertą.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Złożenie oferty w postępowaniu

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może obejmować jedną, kilka

lub wszystkie części zamówienia.

2) Treść  oferty  musi  być  zgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi

w dokumentach zamówienia.

3) Wykonawca  składa  ofertę  w postępowaniu  za  pośrednictwem  „Formularza  do

złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”  dostępnego  na  ePUAP

i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty

przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach

danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać

adres  skrzynki  ePUAP lub  poczty  elektronicznej  e-mail,  na  którym  prowadzona

będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5) Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w formie  elektronicznej  (art. 781

Kodeksu cywilnego)  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.

Podpis zaufany, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, to podpis elektroniczny,

którego  autentyczność  i integralność  są  zapewniane  przy  użyciu  pieczęci

elektronicznej  ministra  właściwego  do  spraw  informatyzacji,  zawierający  dane
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identyfikujące  osobę,  ustalone  na  podstawie  środka  identyfikacji  elektronicznej

wydanego  w systemie,  o którym  mowa  w art. 20aa  odpowiedzialność

za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego pkt 1, obejmujące: imię (imiona),

nazwisko,  numer  PESEL,  identyfikator  środka  identyfikacji  elektronicznej,  przy

użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.

Podpis  zaufany  można  złożyć  przy  użyciu  serwisu  dostępnego  pod  adresem

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-

podpis-zaufany

Podpis  osobisty,  zgodnie  z art. 2  ust. 1  pkt 9  ustawy  z 6 sierpnia  2010 r.

o dowodach  osobistych,  to  zaawansowany  podpis  elektroniczny  w rozumieniu

art. 3  pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  910/2014

z dnia  23  lipca  2014 r.  w sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i usług  zaufania

w odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz

uchylającego  dyrektywę  1999/93/WE,  weryfikowany  za  pomocą  certyfikatu

podpisu osobistego;

6) Sposób złożenia  oferty,  w tym zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w „Instrukcji

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

7) Jeżeli  dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa

w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia  16 kwietnia  1993 r.  o zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1913),  wykonawca,  w celu

utrzymania  w poufności  tych  informacji,  przekazuje  je  w wydzielonym

i odpowiednio  oznaczonym  pliku,  wraz  z jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia

„Załącznik  stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa”  a następnie  wraz  z plikami

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

8) Wykonawca  dołącza  do  oferty  oświadczenie  o niepodleganiu  wykluczeniu  oraz

inne  żądane  dokumenty  w zakresie  wskazanym  niniejszej  SWZ. Oświadczenie,

o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
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wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składane jest pod

rygorem  nieważności  w formie  elektronicznej  lub  w postaci  elektronicznej

opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym, a następnie

zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  Wzór oświadczenia,  o którym

mowa powyżej, dołączony jest do SWZ.

9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10) Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

dostępnego  na  ePUAP  i udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Sposób

wycofania  oferty  został  opisany  w „Instrukcji  użytkownika”  dostępnej

na miniPortalu.

11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać

zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2. Oferta winna zawierać

1) wypełniony formularz ofertowy

Formularz  ofertowy  (załącznik  nr 1  do SWZ)  musi  być  złożony  w formie

elektronicznej  lub  w postaci  elektronicznej  opatrzonej podpisem  zaufanym  lub

podpisem  osobistym  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania  wykonawców

zgodnie  z formą reprezentacji  określoną w dokumencie  rejestrowym właściwym

dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
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2) wypełniony formularz cenowy

Formularz  cenowy (załącznik  nr 1a do SWZ)  musi  być  złożony  w formie

elektronicznej  lub  w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub

podpisem  osobistym  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania  wykonawców

zgodnie  z formą reprezentacji  określoną w dokumencie  rejestrowym właściwym

dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Oświadczenie  o niepodleganiu  wykluczeniu  w postępowaniu  (załącznik  nr 2  do

SWZ)  składane  jest  pod rygorem nieważności  w formie  elektronicznej  w formie

elektronicznej  lub  w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub

podpisem  osobistym,  a następnie  zaszyfrowane  wraz  z plikami  stanowiącymi

ofertę. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  składa odrębnie każdy spośród

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IX SWZ.

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty

o ile  czynność  taka  dokonana  została  przez  reprezentanta  wykonawcy

a umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 

Wykonawca,  który  składa  ofertę  za  pośrednictwem  pełnomocnika,  powinien

dołączyć  do oferty  dokument  pełnomocnictwa  obejmujący  swym  zakresem

umocowanie  do  złożenia  oferty  lub  do  złożenia  oferty  i podpisania  umowy.

W przypadku  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o udzielenie  zamówienia

wykonawcy  zobowiązani  są  do  ustanowienia  pełnomocnika.  Dokument

pełnomocnictwa,  z treści  którego  będzie  wynikało  umocowanie  do

reprezentowania  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  tych  wykonawców

należy  załączyć  do  oferty.  Pełnomocnictwo  powinno  być  załączone  do  oferty

i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
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b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

wymienionych  z nazwy  z określeniem  adresu  siedziby,  ustanowionego

pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Pełnomocnictwo powinno  zostać  złożone  w formie  elektronicznej  lub  w postaci

elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym,  lub  podpisem  osobistym.

Dopuszcza  się  również  przedłożenie  elektronicznej  kopii  dokumentu

poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem  przez  notariusza,  tj.  podpisanej

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  osoby  posiadającej  uprawnienia

notariusza.

6) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

W sytuacji,  gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą

zawierały  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  wykonawca,  wraz  z przekazaniem  takich

informacji,  zastrzega,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane,  oraz  wykazuje,

że zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

opatrzonej  podpisem  zaufanym,  lub  podpisem  osobistym  osoby  upoważnionej

do reprezentowania  wykonawców  zgodnie  z formą  reprezentacji  określoną

w dokumencie  rejestrowym  właściwym  dla  formy  organizacyjnej  lub  innym

dokumencie.

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert do dnia 25 listopada 2021 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 11:00.

3. Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert

dostępnego  po  zalogowaniu  w zakładce  Deszyfrowanie  na  miniPortalu  i następuje

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  udostępni  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania informacje o:
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania  wykonawców,  których

oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będą  prowadzone  w  polskich

złotych (PLN), Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2. Cena  oferty,  to  wartość  wyrażona  w  złotych,  jaką  Zamawiający  będzie  obowiązany

zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku

VAT  oraz  podatku  akcyzowego,  jeżeli  na  podstawie  odrębnych  przepisów  sprzedaż

towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

3. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny obejmować wszystkie elementy

cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone w

SWZ.

4. Cena  oferty  i  ceny  jednostkowe  podane  przez  Wykonawcę  będą  stałe  przez  okres

realizacji  umowy i  nie  będą mogły  podlegać  zmianie  (z  zastrzeżeniem postanowień

zawartych w istotnych postanowieniach umowy).

5. Wykonawca  winien  podać  cenę  ofertową  w PLN,  oddzielnie  dla  każdej  części

przedmiotu  zamówienia  wraz  z podatkiem od  towarów  i usług  VAT,  obliczoną  na

zasadach  określonych  w niniejszej  SWZ  w oparciu  o dokumenty  udostępnione  przez

Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem. Cenę oferty należy wpisać

do Formularza  ofertowego  stanowiącego załącznik  nr 1  SWZ.  Wykonawca nie  może

żądać podwyższenia wynagrodzenia,  chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

6. Cena ofertowa brutto  (dla  każdej  części  przedmiotu zamówienia) winna obejmować

całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu

zamówienia, koszty dostawy, wszystkich czynności, prac i materiałów koniecznych do

wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  wszelkie  inne  składniki  cenotwórcze  nie

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, a powstające w związku z realizacją
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czynności niezbędnych dla właściwego wykonania zadania objętego zamówieniem w

tym  podatek VAT.

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

8. W zestawieniu  cenowym  (załącznik  nr  1a  Formularz  cenowy)  zawierającym

zaproponowany  przedmiot  zamówienia  należy  podać  cenę  jednostkową  dla  każdej

pozycji  części zamówienia. Cena ofertowa brutto winna stanowić  iloczyn ilości pozycji

oraz cen jednostkowych brutto dla poszczególnych części zamówienia.

9. Cena  ofertowa  obliczona  przez  wykonawcę  zgodnie  z pkt 4 stanowi  wynagrodzenie

brutto,  które  nie  będzie  zmieniane w trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i nie

będzie  podlegać  waloryzacji.  Tak  obliczoną  cenę  należy  wpisać  do  formularza

ofertowego odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia.

10. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy

z dnia  9 maja  2014 r.  o informowaniu  o cenach  towarów  i usług  (tekst  jednolity

Dz. U. z 2019 r.  poz. 178),  tzn. wartość  wyrażoną  w jednostkach  pieniężnych,  którą

Zamawiający  jest  obowiązany  zapłacić  wykonawcy  za zrealizowany  przedmiot

niniejszego  zamówienia.  W cenie  uwzględnia  się  podatek  od towarów  i usług  oraz

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

11. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp,  jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby

do  powstania  u zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z ustawą  z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny

lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku

od towarów  i usług,  którą  miałby  obowiązek  rozliczyć.  W takiej  sytuacji  wykonawca

ma obowiązek:

1) poinformowania  Zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju)  towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
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3) wskazania  wartości  towaru  lub  usługi  objętego  obowiązkiem  podatkowym

zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,

będzie miała zastosowanie.

12. W przypadku  wystąpienia  omyłek  w kalkulacji  cenowej  Zamawiający  rozpatrzy

zaistniałą sytuację w oparciu o odpowiednie w tym zakresie przepisy ustawy Pzp.

13. Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna (lub konsorcjum osób fizycznych) nieprowadząca

działalności  gospodarczej,  podana  w ofercie  cena  winna  zawierać  wszystkie  koszty

Wykonawcy  oraz  Zamawiającego  związane  z wynagrodzeniem  tzn. pełny  koszt

ponoszony przez  Zamawiającego związany  z wypłatą wynagrodzenia  (należy  doliczyć

kwotę  należnego  podatku,  składek  z tytułu  ubezpieczeń  społecznych  łącznie

ze składkami  i innymi  obciążeniami  dotyczącymi  pracodawcy,  które  będzie  musiał

odprowadzić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami).

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU

OCENY OFERT

1. Kryteria oceny oferty dla wszystkich części zamówienia:  

1) Kryterium: cena ofertowa brutto (K1):

Waga kryterium: 60 %

Maksymalna ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 60 pkt

2) Kryterium: Płatność faktur (K2): 

Waga kryterium: 40 %

Maksymalna ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 40 pkt

2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto (K1)

1) Zamawiający  dokona  oceny  oferty  na  podstawie  wartości  wskazanej  przez

wykonawcę  w  formularzu  ofertowym,  z zastrzeżeniem  sytuacji,  o której  mowa

w rozdziale XVIII ust. 7 SWZ. 
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2) Liczba  punktów  przyznana  w  kryterium  cena  ofertowa  obliczona  zostanie  jako

pomnożony przez liczbę 60 stosunek (iloraz)  wartości  najniższej  ceny ofertowej

spośród  wszystkich  ocenianych  ofert  -  odpowiedni  do  części  zamówienia  -  do

wartości ceny ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:

60  x  (najniższa cena ofertowa / cena oferty ocenianej).

3) Uzyskana  liczba  punktów  zaokrąglona  zostanie  do dwóch  miejsc  po przecinku.

Powyższe działanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy w postępowaniu złożona

została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

3. Ocena oferty w kryterium  długości oferowanego terminu płatności faktur (K2).

1) Zamawiający  dokona  oceny  oferty  na  podstawie  wskazanej  w  formularzu

ofertowym określonej  w pełnych  dniach  kalendarzowych długości  terminu

płatności  faktur,  tj.  terminu  liczonego  od  momentu  wystawienia  prawidłowej

faktury. Termin płatności faktur: min. 14 dni, max. 30  dni kalendarzowych.

2) Liczba punktów przyznana w przedmiotowym kryterium obliczona zostanie jako

pomnożony  przez  liczbę  40  stosunek  (iloraz)  długości  terminu  płatności

wskazanego  w ofercie  ocenianej  do najdłuższego terminu  płatności  spośród

wszystkich ocenianych ofert - odpowiednio do części zamówienia wg wzoru:

40  x  (termin oferty ocenianej /najniższy termin).

3) Uzyskana  liczba  punktów  zaokrąglona  zostanie  do dwóch  miejsc  po przecinku.

Powyższe działanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy w postępowaniu złożona

została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

4) Długość oferowanego  terminu płatności  faktur należy określić w pełnych  dniach

kalendarzowych. Jeśli wykonawca wskaże termin przy użyciu wartości ułamkowych

ocena  oferty  zostanie  dokonana  przez  uwzględnienie  tylko  pełnych  dni.

W przypadku wskazania terminu za pomocą jednostki innej niż dzień kalendarzowy

Zamawiający  dokona  przeliczenia  na dni,  z zastrzeżeniem  określonym  w zdaniu

poprzednim.   W przypadku  wskazania  w ofercie  okresu  krótszego  niż  14  dni
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Zamawiający  odrzuci  ofertę  jako  nieodpowiadającą  treści  SWZ.  W przypadku

wskazania  w ofercie  okresu  dłuższego  niż  30  dni  Zamawiający  przyzna  ofercie

maksymalną  ilość  punktów  przewidzianą  dla  opisywanego  kryterium,

tzn. 40 punktów, do umowy natomiast, zostanie wpisana długość okresu płatności

30 dni.  Jeśli  wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże długości  płatności  faktur

Zamawiający odrzuci  ofertę jako niezgodną z SWZ.

4. Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdej z części zamówienia.

5. Punktacja łączna ustalona zostanie poprzez zsumowania liczby punktów uzyskanych w

kryteriach, o których mowa wyżej, odpowiednio do części zamówienia, na którą oferta

została złożona.

6. Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  na podstawie  kryteriów  oceny  ofert

określonych w niniejszej SWZ.

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

XIX. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  MUSZĄ  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający  zawrze  umowę z wybranym wykonawcą w terminach,  o których  mowa

w art. 308 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

2. Jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została  wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyla  się

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  zamawiający może dokonać

ponownego  badania  i oceny  ofert  spośród  ofert  pozostałych  w postępowaniu

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana winien wnieść zabezpieczenie należytego

wykonania  umowy,  o którym  mowa  w rozdziale  XX jednak  nie  później  niż  w dniu

zawarcia umowy, chyba że Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.
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XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający  nie wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy

od wykonawcy,  z którym  zostanie  zawarta  umowa  w sprawie  niniejszego  zamówienia

publicznego.

XXI. PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA  UMOWY  W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały

we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu  zamówienia  lub  nagrody  w konkursie  oraz  poniósł  lub  może  ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach

określonych w Rozdziale 2 Oddziale 2 Działu IX ustawy Pzp.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej

albo postaci  elektronicznej  albo kopię tego odwołania,  jeżeli  zostało ono wniesione

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. Zamówienie zostało

podzielone na 4 części:

a) część  1  zamówienia:  dostawa szczepionek przeciw WZW typu B dla  dorosłych

wraz ze strzykawką i igłą w ilości 250 szt.;
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a) część  2  zamówienia:  dostawa szczepionek przeciw grypie  czterowalentnych (w

postaci ampułkostrzykawek) w ilości 1000 szt.;

a) część 3 zamówienia:  dostawa szczepionek skojarzonych przeciw: błonicy, tężcowi,

krztuścowi,  polio,  inwazyjnym  zakażeniom  wywołanym  przez  Haemophilus

influenzae typ B (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 350 szt;

b) część  4  zamówienia: dostawa  szczepionek  13  walentnych  przeciwko

pneumokokom (w postaci ampułkostrzykawek) w ilości 300 szt.

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. W przypadku

złożenia  oferty  na  więcej  części  zamówienia  należy  podać  cenę  ofertową  brutto

oddzielnie  dla  każdej  części  zamówienia  zgodnie  z treścią  formularza  ofertowego

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą

część oddzielnie.

3. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie

wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu

samemu wykonawcy. 

4. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia został  określony w rozdziale III

niniejszej SWZ.

XXIV. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OFERT  WARIANTOWYCH,  W TYM  INFORMACJE  O SPOSOBIE

PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ

ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA

ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXV. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH,  W JAKICH  MOGĄ  BYĆ  PROWADZONE

ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY

PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia  między  Zamawiającym  a Wykonawcą  będą  prowadzone  wyłącznie  w polskich

złotych (PLN) bez względu na uwarunkowania wykonawcy.
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XXVI. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ZWROTU  KOSZTÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU,  JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie  z art. 13  ust. 1-2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)

2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku

z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich

danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem  Pani /Pana  danych  osobowych  jest  Zakład  Lecznictwa

Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, adres: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim;

2) dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  osobowych  w  Zakładzie

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu jest: Bożena Tyran, e-mail: zla@e-

post.pl, tel.: 338444295;

3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO  w celu  prowadzenia  przedmiotowego  postępowania  o udzielenie

zamówienia  publicznego  oraz  zawarcia  umowy,  a podstawą  prawną  ich

przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur

udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

4)  odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz

art. 74 ustawy Pzp;

5)  Pani /Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z art. 78  ust. 1

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia,  a jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  4 lata,  okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek  podania  przez  Panią /Pana  danych  osobowych  bezpośrednio

Pani /Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
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ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

Pzp;

7) w odniesieniu  do  Pani /Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani /Pan:

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

dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby,

której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na celu

sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani /Pana

danych  osobowych;  z zastrzeżeniem,  że  skorzystanie  z wyżej  wymienionego

prawa  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie

przedmiotowego  zamówienia  ani  zmianą  postanowień  umowy  w zakresie

niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników,

c) na podstawie  art. 18  RODO  prawo  żądania  od administratora  ograniczenia

przetwarzania  danych  osobowych  z zastrzeżeniem  przypadków,  o których

mowa  w art. 18  ust. 2  RODO;  z zastrzeżeniem,  że prawo  do ograniczenia

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia  korzystania  ze środków  ochrony  prawnej  lub  w celu  ochrony

prawnej  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z uwagi  na ważne  względy

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie

ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia.

d) prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy  uzna  Pani /Pan,  że przetwarzanie  danych  osobowych  Pani /Pana
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dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej

skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) nie przysługuje Pani /Panu:

a) w związku  z art. 17  ust. 3  lit. b, d  lub e  RODO  prawo  do usunięcia  danych

osobowych;

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

c) na podstawie  art. 21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani /Pana  danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie  Zamawiający  przypomina  o ciążącym  na Pani/Panu  obowiązku

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane

przekazane  zostaną  Zamawiającemu  w związku  z prowadzonym  postępowaniem,

i które  Zamawiający  pośrednio  pozyska  od Wykonawcy  biorącego  udział

w postępowaniu,  chyba że ma zastosowanie co najmniej  jedno z wyłączeń,  o których

mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XXVIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy, oświadczenia:

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 1a- Formularz cenowy

3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

4) Załącznik nr 3 – Wzór umowy

2. Dane postępowania:

1) Załącznik nr 4 - link do postępowania oraz ID postępowania
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