
Nr sprawy:   2193 / 2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej 214.000 euro
na

Dostawę leków, środków farmaceutycznych, opatrunków i szwów
do Apteki Szpitalnej

na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. 

Kody CPV :

Pakiet 1, 2 33141540-7 Albuminy/Immunoglobuliny

Pakiet 3 33610000-9 Leki

Pakiet 4 33651100-9 Teicoplanin

Pakiet 5 33651100-9 Ciprofloxacin

Pakiet 6 33652100-6 Cytostatyki

Pakiet 7, 8, 9 33692510-5 Żywienie Dojelitowe I, II i III

Pakiet 10 33670000-7 Mepolizumabum

Pakiet 11 33141121-4 Szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny

Pakiet 12 33141100-1 Siatki chirurgiczne

Pakiet 13 33141110-4 Opatrunki

Ełk,   Lipiec  2020r.
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I. ZAMAWIAJĄCY

       „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o

        ul. Baranki 24

        19-300 Ełk

        tel. (+48) 87 620 95 93

        tel. (+48) 87 620 95 76

        e-mail :  przetargi@szpital.elk.pl  - UWAGA ZMIANA ADRESU!!

Strona internetowa Zamawiającego (miejsce publikacji ogłoszeń i informacji): 

     www.promedica.elk.com.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z  2019  r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, oraz na podstawie
obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej 214 000,00 euro.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, mają
zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.). 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Pakiet 1 - 13). 
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 Zamawiający nie  przewiduje określania w  opisie przedmiotu zamówienia  wymagań

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.
 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
 Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  ustawy Pzp.
 Zamawiający  nie  wymaga  złożenia  oferty  w  postaci  katalogów  elektronicznych  lub

dołączenia  katalogów  elektronicznych  do  oferty,  jak  również  nie  dopuszcza  takiej
możliwości.

      III. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej  „RODO”,
informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. 19- 300
Ełk, ul. Baranki 24; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o .o. jest Pan Wiesław
Skoczyński, kontakt: telefon: 691-366-446, adres e-mail: skoczynski.w@szpital.elk.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  ”dostawę  leków,
środków  farmaceutycznych,  opatrunków i  szwów  do  Apteki  Szpitalnej na  potrzeby
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„Pro- Medica"  w  Ełku  Sp. z o.  o.”,  numer 2193/2020 prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego;  

4) odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

8) posiada Pani/Pan:
1. na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących; 
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
3. 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; 
9) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/

Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
10)  nie przysługuje Pani/Panu :

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

11) 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. 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest
sukcesywna dostawa leków, środków farmaceutycznych, opatrunków i szwów do Apteki
Szpitalnej na okres od dnia zawarcia umowy do 31.03.2021r. na potrzeby „Pro-Medica"
w Ełku Sp. z o. o.  których szczegółowy opis i ilości zostały określone w Załączniku nr 1 do
SIWZ – tj. Formularz Asortymentowo-Cenowy.
(UWAGA ! : Formularz asortymentowo-cenowy składa się z dwóch części I Leki i środki
farmaceutyczne i części II Opatrunki i szwy – patrz zakładki).

2. Dotyczy Pakietu 1-10 -  Dostarczane leki  i  środki farmaceutyczne winny mieć w chwili
dostawy okres ważności nie krótszy niż 9 m-cy, z wyłączeniem Pakietów 7 – 9 (produkty
do  żywienia  dojelitowego)  termin  ważności  nie  krótszy  niż  6  m-cy,  gwarantujący
optymalne  wykorzystanie  zamawianych  produktów.  Dostawy  produktów  z  krótszym
terminem ważności  mogą być  dopuszczone  w wyjątkowych sytuacjach i  każdorazowo
zgodę na nie musi wyrazić Kierownik Apteki,  a w czasie jej nieobecności osoba przez
niego upoważniona.

3. Dotyczy Pakietu 11 – 13 - Dostarczone  opatrunki i szwy muszą posiadać długie terminy
ważności  gwarantujące  optymalne  wykorzystanie  zamawianych produktów  –  minimum 12
miesięcy  przydatności,  dla  produktów  w  Pakiecie  11  i  12  oraz  minimum 6  miesięcy  dla
produktów  z Pakietu  13 od  daty  ich  dostarczenia  Zamawiającemu.  Dostawy  produktów
z krótszym  terminem  ważności  mogą  być  dopuszczone  w  wyjątkowych  sytuacjach
i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić Kierownik Apteki, a w czasie jej nieobecności osoba
przez niego upoważniona.

4. Dotyczy Pakietu  1-10 -  W złożonych ofertach należy  podać nazwę handlową preparatu,
dawkę,  wielkość  opakowania,  nazwę producenta  oraz  kod EAN* –  *  dotyczy  tylko  leków
refundowanych. W przypadku, gdy oferowane opakowanie leku zawiera inną ilość jednostek
(tabletek, ampułek, szt. itp.) Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań.
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Jeżeli  po  przeliczeniu  otrzymana  zostanie  niepełna  ilość  opakowań  –  oferowaną  ilość
opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania - w górę z zastrzeżeniem pkt 6.

5. Dotyczy Pakietu 11-13 -  W złożonych ofertach należy podać nazwę asortymentu i numer
katalogowy produktu.

6. Zamawiający  może  dopuścić  przeliczenia  wg  innej  niż  zakładana  jednostka  miary  na
podstawie uprzednio zadanego zapytania.

7. Dotyczy  Pakietu  1-10 -  Termin  realizacji  dostaw  cząstkowych  nie  dłużej  niż  do  2  dni
roboczych,  z  zastrzeżeniem ust. 9,  od  momentu  złożenia  zamówienia  cząstkowego przez
Aptekę Szpitalną „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. w dni powszednie w godzinach od 7:30 do
14:00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy (sobota lub dzień świąteczny) dostawę
uważa  się  za  zrealizowaną,  jeżeli  nastąpi  w  pierwszym dniu  roboczym po wyznaczonym
terminie.

8. Dotyczy Pakietu  11-13 -  Dostawa zamówionej  partii  winna się  odbyć w czasie  max.  do
…......... dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. 

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zamówień  w  trybie  pilnym  do  12  dostaw  w  roku.
W sytuacjach  pilnych  termin  będzie  każdorazowo  ustalony  między  Zamawiającym
i Wykonawcą.  Miejscem dostawy będzie wówczas Izba Przyjęć. Dostawa winna odbyć się
w jak najkrótszym czasie, uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym
niż w ciągu 18 godzin od daty  złożenia zamówienia.  Zamawiający każdorazowo przekaże
Wykonawcy dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za odbiór zamówień w trybie pilnym.

10. Dostawy  będą  realizowane  przez  Wykonawcę  własnym  transportem  lub  transportem  za
pośrednictwem firmy kurierskiej, na jego koszt i ryzyko wraz z ubezpieczeniem, rozładunkiem
i przeniesieniem do wskazanych pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.

11. Opakowania  transportowe  leków  wymagających  przechowywania  w  chłodnym  miejscu
(2- 8°C)  powinny  być  odpowiednio  oznaczone  oraz  zawierać  wewnątrz  opakowania
jednorazowy  wskaźnik  temperatury  lub  być  zaopatrzone  w  inny  system  pozwalający
zweryfikować, bezpośrednio przy przyjęciu dostawy, właściwe warunki transportu.

12. Dotyczy Pakietu 11-13 - W przypadku przerwania ciągłości dostaw z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy t.j. wstrzymanie lub zakończenie produkcji  towarów będących przedmiotem
dostawy  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  po  uprzednim  otrzymaniu  zgody
Zamawiającego, odpowiednik o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą stanowiących
przedmiot  umowy,  ale  w cenie nie  wyższej  niż  cena przetargowa  opatrunków i materiałów
szewnych bez względu na koszt jego pozyskania przez Wykonawcę.  

13. Dotyczy Pakietu 1-10 -W przypadku braku oferowanego preparatu na rynku Wykonawca jest
zobowiązany  do  zastąpienia  go  lekiem  synonimowym  w  cenie  nie  wyższej  niż  cena
przetargowa  (po konsultacji  z  Kierownikiem  Apteki  Szpitalnej).  Jeżeli  opakowanie  leku
synonimowego zawiera inną ilość jednostek (np. tabletek, ampułek, szt. itp.), należy przeliczyć
jego cenę tak, aby cena 1 jednostki (np. tabletki, ampułki, itp.) w opakowaniu była nie wyższa
niż  cena  1  jednostki  wg  umowy  przetargowej.  Za  preparat  synonimowy  uważa  się  lek
zawierający tą samą substancję czynną, w tej samej dawce, mający te same wskazania do
stosowania oraz tą samą postać farmaceutyczną. 

14. W przypadku braku dostawy w terminie wskazanym w pkt. 7, 8, 9 Zamawiający ma prawo do
dokonywania  zakupu  zastępczego  niezrealizowanego  przedmiotu  zamówienia  u  innego
dostawcy lub producenta, a różnicą kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć Wykonawcę. 

15. Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  zakupie  zastępczym  o  którym  mowa  w  ust.  14
(za pośrednictwem  poczty  e-mail),  w  dniu  jego  złożenia.  Przekazanie  tej  informacji  jest
równoznaczne  z  wycofaniem  wcześniej  złożonego  i  niezrealizowanego  zamówienia
u Wykonawcy. Towar dostarczony Zamawiającemu po złożeniu zawiadomienia o zamówieniu
zastępczym,  pozostaje  do  dyspozycji  Wykonawcy  w  magazynie  Zamawiającego,  który  to
zobowiązuje się odebrać w terminie 7 dni roboczych na swój koszt. 

16. Naliczenie kwoty różnicy kosztów zakupu oraz dostawy o których mowa w ust. 14 odbywa się
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o ich potrąceniu z przysługującego Wykonawcy,
na podstawie przedłożonej przez niego faktury, wynagrodzenia.

17. Zamawiający  ma  prawo  dokonywać  potrąceń  niezapłaconych  kar  umownych  oraz  innych
zobowiązań Wykonawcy  z  wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy lub
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o ich potrąceniu z przysługującego Wykonawcy,
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na podstawie przedłożonej przez niego faktury, wynagrodzenia.
18. W  przypadku  zmiany  wielkości  opakowania  leku  w  trakcie  trwania  umowy,  dostawca

zobowiązany  jest  dostarczyć  lek  w  nowym  opakowaniu. Cena  leku  w  przeliczeniu  na
jednostkę nie może być wyższa niż przetargowa.

19. Przy zaproponowanych lekach z ceną urzędową wg aktualnie obowiązującego obwieszczenia
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych należy wpisać w tabeli kod EAN.

20. W trakcie  trwania  umowy Wykonawca zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego
o okresowych obniżkach cen leków objętych umową oraz umożliwić Zamawiającemu zakup
leku  po  niższej  cenie  (np.  promocje  cenowe,  obniżenie  ceny  przez  producenta,  itp.).
Okresowe obniżenie ceny leku nie wymaga aneksu do umowy.

21. Strony  dopuszczają  zmiany  treści  umowy  w  zakresie  wskazanym  w  §  10  Projektu  umowy
stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

22. Kody CPV : 

Pakiet 1, 2 33141540-7 Albuminy/Immunoglobuliny

Pakiet 3 33610000-9 Leki

Pakiet 4 33651100-9 Teicoplanin

Pakiet 5 33651100-9 Ciprofloxacin

Pakiet 6 33652100-6 Cytostatyki

Pakiet 7, 8, 9 33692510-5 Żywienie Dojelitowe I, II i III

Pakiet 10 33670000-7 Mepolizumabum

Pakiet 11 33141121-4 Szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny

Pakiet 12 33141100-1 Siatki chirurgiczne

Pakiet 13 33141110-4 Opatrunki

23. Szczegółowe  wymagania  odnośnie  przedmiotu  zamówienia  zawarte  zostały  w Formularzu
Asortymentowo-Cenowym stanowiącym Załącznik numer  1 do niniejszej specyfikacji.    

24. Opis  przedmiotu  zamówienia  należy  odczytywać  wraz  z  ewentualnymi  zmianami  treści
specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w okresie od dnia zawarcia
umowy  do  dnia  31.03.2021  r.  każdorazowo  po  uprzednim  sprecyzowaniu  przez
Zamawiającego tj.  Aptekę Szpitalną „Pro-Medica" w Ełku Sp.  z  o.  o.  przedmiotu dostawy
cząstkowej z zastrzeżeniem, że dla zamówień realizowanych w trybie pilnym termin dostawy
będzie  każdorazowo  ustalony  między  Zamawiającym  i  Wykonawcą  a  miejscem dostawy
będzie Izba Przyjęć.

2. Dotyczy Pakietu 1-10 - Miejscem dostawy Zamówienia jest Apteka Szpitalna „Pro-Medica" w
Ełku Sp. z o. o.,  ul. Baranki 24,  19-300 Ełk  w godzinach od 7.30   do 14.00 w terminie do
dwóch dni roboczych a dla zamówień pilnych miejscem dostawy jest Izba Przyjęć w możliwie
najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 18 godzin od daty złożenia zamówienia.
Zamawiający  każdorazowo  przekaże  Wykonawcy  dane  oraz  kontakt  do  osoby
odpowiedzialnej za odbiór zamówień w trybie pilnym. 

3. Dotyczy Pakietu 11-13 - Miejscem dostawy Zamówienia jest Apteka Szpitalna „Pro-Medica”
w Ełku Sp. z o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk w godzinach od 7.30  do 14.00.
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2,
4 i 8;

Wstępny brak podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24
ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego
wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

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

➢ Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  przedłoży  aktualne
zezwolenie/decyzję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie
obrotu hurtowego produktami leczniczymi, wydane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego,  lub  inny  dokument  uprawniający  do  obrotu  hurtowego
produktami leczniczymi na terenie Polski (Dotyczy Pakietu 1-10).

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  do  złożenia  dokumentów
potwierdzających  oświadczenie  o  posiadaniu  pozwoleń  oraz  kart  charakterystyki
produktu  leczniczego  jak  również  katalogów,  kart  produktów,  ulotek  producenta
poświadczających skład, dane identyfikacyjne produktu na każde Jego żądanie.  

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

➢ Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

c) Zdolności technicznej i zawodowej: 

➢ Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

Wstępne potwierdzenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie
zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.  W  celu
potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  dot.  kompetencji  lub  uprawnień  do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, określonej w pkt. VI.  ust. 1 ppkt 2a)
SIWZ  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza
w przedmiotowym  postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego  złoży  następujące
dokumenty:

1) Wykonawca spełni  warunek  jeżeli  przedłoży  aktualne  zezwolenie/decyzję  na
prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu hurtowego produktami
leczniczymi, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny dokument
uprawniający  do  obrotu  hurtowego  produktami  leczniczymi  na  terenie  Polski  (Dotyczy
Pakietu 1-10).
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3. W celu potwierdzenia,  że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez  Zamawiającego,  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży:  

1) Dotyczy  Pakietu  1-10  -  Oświadczenie  Wykonawcy -  że  posiada  pozwolenie  na
dopuszczenie  do  obrotu  produktów  leczniczych  lub  Świadectwo  Rejestracji  (łącznie
z Charakterystyką  Produktu  Leczniczego)  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Farmaceutyczne
z dnia 06.09.2001 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.), tj.

Wykonawca na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedstawi  poświadczone  za zgodność
z oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart charakterystyki produktu.

2) Dotyczy  Pakietu  1-10  -  Oświadczenie  Wykonawcy -  że  posiada  i  będzie  posiadał
aktualne  i  ważne  przez  cały  okres  trwania  umowy dopuszczenia  do  obrotu  na  każdy
oferowany  produkt  (w postaci  Deklaracji  Zgodności  wydanej  przez  producenta  oraz
Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą
z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)
oraz  katalogi,  karty  produktu,  ulotki  producenta,  poświadczające  skład,  dane
identyfikacyjne produkt itp. 

Wykonawca na każde żądanie  Zamawiającego przedstawi  poświadczone za zgodność
z oryginałem  kserokopie  pozwoleń  (świadectw)  oraz  katalogi,  karty  produktu,  ulotki
producenta, poświadczające skład, dane identyfikacyjne produkt itp. 

3) Dotyczy  Pakietu  11-13 -  Oświadczenie  własne Wykonawcy,  że  posiada   właściwe
dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  na  terenie  Polski  i  krajów  Unii  Europejskiej
oferowanych wyrobów medycznych w zależności od ich klasyfikacji –  zgodnie z ustawą
z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.) 

Wykonawca  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  złoży  dokumenty  potwierdzające
oświadczenie o posiadaniu pozwoleń.

4) Dotyczy  Pakietu  11-13  -  Katalogi lub  ich  strony  w  języku  polskim  dla  każdego
zaoferowanego  produktu  (ulotki  informacyjne  producenta  lub  karty  produktu
poświadczające skład, dane identyfikujące produkt  itp.)

5) Dotyczy Pakietu 11 -  Próbki  wraz z  instrukcją użytkowania  w celu potwierdzenia,
że oferowane  produkty  odpowiadają  wymaganiom  zawartym  przez  Zamawiającego
w SIWZ i załącznikach należy dostarczyć Zamawiającemu próbki w ilości po 2 sztuki.

Próbki  winne  być  tak  oznakowane,  by  umożliwiały  identyfikację  Wykonawcy  oraz
wskazywały Pakiet 11 i której pozycji dotyczą.  

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP Wykonawca złoży:

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ.  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!!!  Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  w/w  oświadczenie  w  formie
pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji,  o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

8



5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia  na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.

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

7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”,  o  k tó r e j  mowa powyżej
wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

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.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1,2, 4 i 8.

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 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:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
2. zobowiązał się do osobistego wykonania przedmiotu   zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
8. 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 lub kryteriów selekcji: 
1) składa także oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych  w art. 22a ustawy oraz którego oferta została wybrana,  j a k o
najkorzystniejsza, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione
w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1993).

9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania;
2) zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z  umowy lub  z  innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

12. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcy.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
W ykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.                       

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O  udzielenie zamówienia m o g ą  ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt 1 2  -  23 Ustawy Pzp. 

2. Zamawiający  przewiduje  ponadto  fakultatywne  przesłanki wykluczenia Wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp. tj:
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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
243  z  póź.zm.) 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 2019 r. poz. 498).

2) który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego
uczciwość,  w  szczególności  gdy  Wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie  zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą  z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-4  Ustawy  Pzp  co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) który  naruszył  obowiązki  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.  24 ust.  1 pkt 15
Ustawy  Pzp,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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VIII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

2. 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 oświadczenia w zakresie wskazanym
w zał. nr 3 i 4 do SIWZ

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ 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.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.

2) Zezwolenie/decyzję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu
hurtowego  produktami  leczniczymi,  wydane  przez  Głównego  Inspektora
Farmaceutycznego,  lub  inny  dokument  uprawniający  do  obrotu  hurtowego  produktami
leczniczymi na terenie Polski (Dotyczy Pakietu 1-10).

3) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów
leczniczych lub Świadectwo Rejestracji  (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego)
zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz. 944 ze zm.).  Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone
za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart charakterystyki produktu (Dotyczy
Pakietu 1-10).

4) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres
trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji
Zgodności  wydanej  przez  producenta  oraz  Certyfikatu  CE  wydanego  przez  jednostkę
notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.) oraz katalogi, karty produktu, ulotki producenta,
poświadczające  skład,  dane  identyfikacyjne  produkt  itp.  Wykonawca  na  każde  żądanie
Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń
(świadectw)  oraz  katalogi,  karty  produktu,  ulotki  producenta,  poświadczające skład,  dane
identyfikacyjne produkt itp. (Dotyczy Pakietu 1-10).

5) Oświadczenie  własne Wykonawcy,  że posiada  właściwe dokumenty  dopuszczające do
stosowania na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej oferowanych wyrobów medycznych
w zależności  od  ich  klasyfikacji  –   zgodnie  z  ustawą  z  dnia  20.05.2010r.  o  wyrobach
medycznych (tj.  Dz. U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.).  Wykonawca na każde wezwanie
Zamawiającego  złoży  dokumenty  potwierdzające  oświadczenie  o  posiadaniu  pozwoleń
(Dotyczy Pakietu 1-10).

6) Katalogi lub  ich  strony  w  języku  polskim  dla  każdego  zaoferowanego  produktu  (ulotki
informacyjne  producenta  lub  karty  produktu  poświadczające  skład,  dane  identyfikujące
produkt  itp.), (Dotyczy Pakietu 11-13).
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7) Dotyczy  Pakietu  11  -  Próbki  wraz  z  instrukcją  użytkowania  w celu  potwierdzenia,
że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zawartym przez Zamawiającego w SIWZ
i załącznikach należy dostarczyć Zamawiającemu próbki w  ilości po 2 sztuki.  Próbki winne
być tak oznakowane, by umożliwiały identyfikację Wykonawcy oraz wskazywały Pakiet 11
i której pozycji dotyczą.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie
zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  dokumentów, o których mowa w pkt VIII ust.5 pkt. 1 i pkt VI ust. 5 powyżej
składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.

7. Dokument, o którym mowa w ust .6  t j  powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym W ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w u s t .  6  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 ust.  7 stosuje się
odpowiednio.

Ocena warunków  udziału  w  postępowaniu  nastąpi  na  podstawie oświadczeń i dokumentów
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Uwaga:

Zamawiający         najpierw         dokona         oceny         ofert,         a    następie     zbada,         czy         Wykonawca,         którego      
oferta została         oceniona         jako         najkorzystniejsza,         nie         podlega         wykluczeniu         oraz         spełnia      
warunki         udziału         w   postępowaniu.  
Zamawiający         przed         udzieleniem         zamówienia,         wezwie         Wykonawcę,         którego         oferta         została      
najwyżej oceniona,         do         złożenia         w         terminie         5         dni         aktualnych         na         dzień         złożenia      
oświadczeń         i         dokumentów   potwierdzających     okoliczności, o których     mowa     w         art.         25         ust.   1  
od dnia przekazania.  

Wykonawca,         w         terminie         3         dni         od         dnia         zamieszczenia         na         stronie         internetowej         informacji,      
o         której   mowa         w         art.         86         ust.         5,         przekazuje         Zamawiającemu         oświadczenie         o         przynależności      
lub         braku   przynależności         do         tej         samej         grupy         kapitałowej,         o         której         mowa         w         art.         24         ust.         1         pkt      
23         Ustawy         Pzp.   Wraz         ze         złożeniem         oświadczenia,         wykonawca         może         przedstawić         dowody,      
że         powiązania         z         innym   wykonawcą  nie  prowadzą     do  zakłócenia  konkurencji  
w         postępowaniu   o     udzielenie zamówienia  .

Uwaga:

 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych
w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo   w   formie oryginału lub kopii potwierdzonej         notarialnie.      

 Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
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 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.

 Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji
przedstawiciela Wykonawcy.

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

1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=7161672b-

123b-4e8c-9772-7d8fc6336c7c  lub
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

–  Prawo  pocztowe  osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca  lub  przy  użyciu  środków
komunikacji  elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu
usług  drogą  elektroniczną,  z  uwzględnieniem  wymogów  dotyczących  formy,
ustanowionych poniżej lub 

3)   poczty elektronicznej przetargi@szpital.elk.pl 
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu
opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

3. Identyfikator  postępowania  i  klucz  publiczny  dla  danego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu Zamawiającego.

4. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
➢ Pani Małgorzata Kulbacka

e-mail: przetargi@szpital.elk.pl
tel. (87) 621 96 50

5. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem 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. 

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub  drogą
elektroniczną  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem określonego terminu.

8. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (adres e- mail:
przetargi@szpital.elk.pl )

9. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Zmiana
zostanie doręczona Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona
specyfikacja.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia 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.
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X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietów j.n : 

Pakiet 1 – 160,00 zł (słownie:  sto sześćdziesiąt złotych 00/100);

Pakiet 2 - 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

Pakiet 3 – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100);

Pakiet 4 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);

Pakiet 5 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);

Pakiet 7 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

Pakiet 8 - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);

Pakiet 9 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);

Pakiet 10 – 5.300,00 zł (słownie:pięć tysięcy trzysta złotych 00/100);

Pakiet 11 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

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

z dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości
( Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
BNP Paribas O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 do terminu składania ofert.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert
wskazanego w pkt. 1 działu XII specyfikacji

2. Wykonawca  samodzielnie  lub  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. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć  w  formie  elektronicznej  (tj.  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym) albo pisemnej (tj.  w postaci  papierowej z własnoręcznym podpisem) wraz
z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego działu  do  dnia
1 7      . 0 7 . 2 0 2 0  r .  g o d z .  0 9 . 3 0 .  

2. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3. Oferta  w  formie  pisemnej  winna  być  spięta  w sposób  uniemożliwiający jej  rozdzielenie,
sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub
nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego do reprezentacji
przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę należy umieścić w kopercie. Kopertę należy
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zaadresować na Zamawiającego wskazany na stronie tytułowej niniejszej specyfikacji oraz
opisać:  

„OFERTA NA PRZETARG:
Dostawa leków, środków farmaceutycznych, opatrunków i szwów 

do Apteki Szpitalnej
na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

Nr sprawy 2193 / 2020

a  także opatrzyć dodatkowym zastrzeżeniem:

„NIE         OTWIERAĆ         PRZED   1 7 . 0 7 . 2 0 2 0             r.         godz.   1 0 . 0 0      . 

4. Z  uwagi  na  zastosowane  przez  Zamawiającego  środki  zapobiegające  zarażeniu  wirusem
SARS-CoV-2, zaleca się złożenie oferty w formie pisemnej najpóźniej na 24-godziny przed
upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca może   wprowadzić  zmiany lub wycofać ofertę pod  warunkiem,
że o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Zamawiający zostanie poinformowany na piśmie
przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w ust. 1 działu XII niniejszej
specyfikacji.      

6. Zawiadomienie  o   wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  winno  być sporządzone
i oznaczone  zgodnie  z   postanowieniami  ust.  1  niniejszego działu, a nadto  oznaczone
„zmiana” lub „wycofanie”. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa w miejsce oferty
dotychczasowej nową ofertę. Wycofanie oferty oznacza rezygnację Wykonawcy z udziału
w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca nie może wycofać
oferty oraz wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1
działu XII niniejszej specyfikacji.

7. Oferta winna zawierać:

1) formularz oferty (zał. nr 2 do SIWZ) wypełniony  i  podpisany zgodnie z postanowieniami
SIWZ, wraz  z podaniem:  imienia i nazwiska, nazwy (Firmy) oraz adresu (siedziby),
a także adresu e-mail Wykonawcy,  przedmiot zamówienia oraz  wartości zamówienia
wyrażonej liczbowo i  słownie kwotą brutto (łącznie z VAT), obejmującej całkowity koszt
realizacji zamówienia,

2) formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 1 do SIWZ) wypełniony  i  podpisany zgodnie
z postanowieniami SIWZ, (dla formatu PDF minimalna czcionka 12)

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do
SIWZ,

4) informacje  o podwykonawstwie,  ( jeże l i  Wykonawca przewiduje podwykonawstwo
w przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać
podwykonawcom żadnej części zamówienia),

5) dowód wniesienia wadium, 

6) odpowiednie pełnomocnictwa.

8. Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone pieczątką imienną
podpisującego oraz datą.

9. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.

10. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym W ykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o  udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga złożenie niniejszego
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oświadczenia w formie pisemnej i przesłanie go na adres Zamawiającego. (Załącznik nr 6
do SIWZ).

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 od dnia
przekazania.  Zamawiający  wymaga,  aby  dokumenty  i oświadczenia złożone zostały
w formie pisemnej i przesłane na adres Zamawiającego.

13. Jeżeli niektóre informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie
z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępowania oraz powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest załączyć pismo wykazujące
i uzasadniające, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie,
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki
sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość
numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust.4 Ustawy Pzp.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w formie  elektronicznej  (tj.  opatrzonej  kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) albo pisemnej (tj. w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem) wraz
z kompletem dokumentów, o  których mowa w pkt. 4 niniejszego działu  do  dnia
1 7      . 0 7 . 2 0 2 0  r .  g o d z .  0 9 . 3 0 .       lub  w  formie  pisemnej  na  adres      
Zamawiającego   „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.             z             o.o.       ul.  Baranki  24;  19-300  Ełk  
do     dnia   17.07.2020   r.         do godz.   9      .30.      

2. Wykonawcom, którzy złożyli ofertę po terminie, o którym mowa wyżej, oferty zostaną
zwrócone niezwłocznie, nie otwarte.

3. O  twarcie         ofert         nastąpi         w             dniu   17.07.  2020      r. o             godz.   10      :00         w             siedzibie         Zamawiającego      
– „      Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.  o.       ul. Baranki 24  ;   19-300 Ełk  , pokój 0/27A  

4. Zamawiający przystąpi do otwarcia ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą
stawić się w miejscu i terminie wskazanym w punkcie poprzednim. Bezpośrednio
przed otwarciem  ofert Zamawiający  podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert, Zamawiający podaje nazwy (firmy)
i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i  termin wykonania zamówienia
zawartych w ofertach.

5. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty te nie
będą otwierane.

6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

1. Cena oferty  musi  uwzględniać wszelkie elementy,  niezbędne do pełnego zrealizowania
zamówienia.  Po  stronie  wykonawcy  leżą  wszelkie  koszty,  a w szczególności  koszty
transportu, rozładunku, ubezpieczenia. 

2. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto.
3. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.
4. Cenę należy podać w złotych polskich. 
5. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem

asortymentowo - cenowym, który stanowi Załącznik. nr 1 do SIWZ.
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6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oferty         oceniane         będą   w     dwóch     etapach:      

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

1) Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
i SIWZ zostaną odrzucone.

2) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

3) W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich  ofert
oraz stosownie do art. 26 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium. Kryteria oceny oferty:
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Pakiet 1-10

1)  Cena – 100 %   

Uwaga!!! 

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  złoży  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 miały obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena brutto (lub cena netto po doliczonym podatku, o którym mowa powyżej) podana w formularzu
ofertowym będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena ze złożonych ofert 
X = --------------------------------------------------------- x 100 %

cena ocenianej oferty

gdzie:

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

Pakiet 11-13  

1) Kryterium: cena – znaczenie max. 60 %   

Uwaga!!! 
W  przypadku,  gdy  Wykonawca  złoży  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
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i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miały obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Liczba  punktów  jaką  można  uzyskać  w  kryterium  cena,  obliczona  zostanie  na  podstawie
następującego wzoru:  
                     
     

najniższa cena ze złożonych ofert 
X = -------------------------------------------------------  x 100 x 60%

cena ocenianej oferty
gdzie:

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach kryterium „cena”.

2) Kryterium: termin wykonania  dostawy   – znaczenie  40%   

przy czym:
1.   0 pkt  za termin do 6 dni roboczych;
2.   5 pkt  za termin do 4 dni roboczych;  
3. 10 pkt  za termin do 2 dni roboczych.

suma punktów oferty badanej
tc = ————————————————————————— x 100 x 40%

suma punktów oferty z najwyższą liczbą punktów

gdzie:
tc - wartość punktowa oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt w ramach kryterium „termin wykonania dostawy”.

Uwaga :  
W przypadku nie zadeklarowania przez Wykonawcę terminu wykonania dostawy w formularzu
ofertowym, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje termin dostawy do 6 dni roboczych.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

2. Uzyskane  w  sposób  opisany  powyżej  wskaźniki  zostaną  zsumowane  dla  każdego
Wykonawcy, wykazując ocenę punktową oferty.

3. Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów po dodaniu wszystkich kryteriów
zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą, pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.

4. 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 zawartych w ofertach.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
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W ykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
3) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,   powodach  odrzucenia  oferty.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt. 5.1) na stronie internetowej.

7. Zamawiający zawrze umowę w  sprawie zamówienia publicznego z  wybranym Wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem  ww. terminu, jeżeli w postępowaniu
złożono tylko jedną ofertę.

XVI.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE  PO
WYBORZE OFERTY  W  CELU ZAWARCIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni  od  dnia  przesłania zawiadomienia  o  wyborze najkorzystniejszej oferty  w  formie
elektronicznej.  Wraz  z  zawiadomieniem  zawierającym  informacje  o wyborze  oferty
Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę,  którego oferta  została  wybrana  o terminie  zawarcia
umowy.

2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1, jeżeli zachodzą
okoliczności określone w art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY.

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  będzie  musiał  wnieść  zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  (brutto) podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
BNP Paribas O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 do terminu składania ofert.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego,
b) w  przypadku  szczególnych  okoliczności,  takich  jak  wstrzymanie  lub  zakończenie

produkcji,  zmiana  producenta  lub  wielkości  opakowań,  strony  dopuszczają  możliwość
dostarczania odpowiedników o tej samej nazwie międzynarodowej, w tej samej postaci
i dawce lub zamiennika o nie gorszych parametrach przy zachowaniu ceny przetargowej
dla  danego  towaru,  w  przeliczeniu  na  jednostkę,  na  podstawie  pisemnego  wniosku
Wykonawcy  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  Zamawiającego,  wyrażonej  w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności; 

c) w przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu, o którym mowa  w ust.
1 pkt  b)  Zamawiający może wyrazić  zgodę na  wyłączenie tego produktu z umowy  na
podstawie  pisemnego  wniosku  Wykonawcy  pod  warunkiem  uzyskania  zgody
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

d) zmiany  ceny  w  wyniku  decyzji  refundacyjnej  (tylko  obniżenie  ceny).  Zmiana  cen
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w przypadku obniżenia cen urzędowych nie  ma zastosowania,  jeśli  w ramach Umowy
towar oferowany jest po cenie niższej,

e) zmiany  stawki  podatku  VAT  przy  zachowaniu  niezmiennej  ceny  netto  i  nie  wymaga
aneksu do umowy, 

f) obniżenia  urzędowej  ceny  zbytu  nabywanego  produktu  leczniczego  w  przypadku
nabywania  od  podmiotu  innego  niż  przedsiębiorca  prowadzący  obrót  hurtowy
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019r.
poz. 499 ze zm.). Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny
zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy, 

g) obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany
produkt  leczniczy,  w  przypadku  nabywania  od  podmiotu  będącego  przedsiębiorcą
prowadzącym obrót  hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.  – Prawo
Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu
finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy.

h) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do umowy.
i) Dotyczy  Pakietu  11  -  13  –  w  przypadku  szczególnych  okoliczności,  takich  jak

wstrzymanie  lub  zakończenie  produkcji,  zmiana  producenta  lub  wielkości  opakowań,
strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  numeru  katalogowego  produktu,  na  podstawie
pisemnego  wniosku  Wykonawcy  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany cen o których mowa w ustęp 1 pkt e), f), g) nie wymagają aneksu do umowy. 
3. W przypadku zmiany  umowy z  przyczyn wymienionych w ust.  1  pkt  a)-d),  h)  i  i)  strony

zawierają aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Aneks  zostanie  sporządzony  przez  Wykonawcę  i  przesłany  z  co  najmniej  7  –dniowym

wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią i jej zaakceptowania.
5. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich

zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia.

6. W trakcie  trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest  do informowania Zamawiającego
o okresowych obniżkach cen leków objętych umową, nie podlegających ustawie o refundacji
leków oraz umożliwić Zamawiającemu zakup leku po niższej cenie (np.:promocje cenowe,
obniżenie ceny przez producenta, itp.). 

7. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie określonym w ust. 1 i wynikającym z treści art.
144 ustawy prawo zamówień publicznych,  tj.  w  przypadku konieczności  dokonania zmian
treści  umowy  w  związku  ze  zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,
w zakresie  wyznaczonym  przepisami  prawa  w  celu  doprowadzenia  umowy  do  stanu
zgodnego z przepisami prawa.

8. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych  (mogą  one  zostać  dokonane  w  drodze  jednostronnego  oświadczenia  strony
której danych zmiana dotyczy): 
a) danych kontaktowych, 
b) elementów formalnych umowy.

XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5  ustawy Pzp.
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XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Komplet dokumentacji przetargowej, Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub
pobrać  ze  strony  internetowej:  p  romedica.elk.com.pl  ,  zawiera specyfikację istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego wykazu:

1. Załącznik nr 1  –  Formularz asortymentowo-cenowy;
2. Załącznik nr 2  –  Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3  –  Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;
4. Załącznik nr 4  –  Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;
5. Załącznik nr 5  –  Projekt umowy;
6. Załącznik nr 6  –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
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Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

1) Przewodnicząca Komisji :  Małgorzata Kulbacka ........................................................

2) Członek Komisji :  Aneta Wirkowska  .............................................................

3) Sekretarz Komisji :  Anna Iwaszko    …............................................................

Zatwierdził :

.....................................................................................
          data i podpis Zamawiającego
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