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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 
SR/XV-270-44-EFK/18 

NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ LEKÓW  
DO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZN ANIU  

 
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

ul. Mickiewicza 2 
60-834 Poznań 

tel.: (61) 848-10-11 
faks: (61) 848-49-90 

internet:  http: // www.raszeja.poznan.pl 
 
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu   
o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  w  oparciu o  przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej 
zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na sukcesywną 
dostawę leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 
   

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wyłącznie  Wykonawcy,  których  
oferta  odpowiada  zasadom  określonym  w  Ustawie  Prawo zamówień publicznych   
i  spełnia  wymagania  określone  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  
Zamówienia. 

Wykonawcą  może  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna   lub   jednostka   
organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości  prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  
wspólnie. 

Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zamówienia. 

Wszystkie  załączniki  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  stanowią  
integralną  jej  część. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań,  dnia  11.10.2018 r.                          ________________________________ 
                 (podpis, kierownik  jednostki) 
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Rozdział  I              
 
Informacje ogólne 
 
1. Zamawiający: 
 
Zamawiającym jest Szpital Miejski im. Franciszka Raszei  
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań 
Telefon: +48 61 848-10-11; Faks: +48 61 848-49-90 
Adres strony internetowej: www.raszeja.poznan.pl 
Adres poczty elektronicznej: efilipiak@raszeja.poznan.pl 
 
2.   Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „Ustawą” lub PZP.  
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), a także wydane na 
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477), 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479), 
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), 
- Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), 
- Kodeks cywilny. 
 
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz  
art. 39 - 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego www.raszeja.poznan.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
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3. Terminologia: 
 
Ilekroć w SIWZ mowa jest o „ustawie” lub „PZP”, należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. 
zm.). Ilekroć w SIWZ mowa jest o „Zamawiającym”, należy przez to rozumieć Szpital 
Miejski im. Franciszka Raszei. 
 
4.   Informacje uzupełniające: 
 
1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku 
nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
                                                   
Rozdział II 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
1.  Przedmiot zamówienia:  
 
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 
 
Szczegółowy  opis  przedmiotu zamówienia  zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 
stanowiący  integralną  jej  część. 
 
Zmian objętości, innej ilości leków, wielkości opakowania nie dopuszcza się w tych 
pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
 
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu o innej ilości dawek niż opisał to 
Zamawiający dopuszcza się przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
chyba że w konkretnej pozycji Zamawiający zastrzegł, że nie wyraża zgody na zmianę 
wielkości opakowania. 
 
Dotyczy pakietów od nr 63 do 68 (leki na import docelowy): nazwa handlowa leku 
oferowanego musi być zgodna z zamówieniem, którym za każdym razem będzie oryginał 
wniosku na import docelowy zarejestrowany odpowiednim numerem przez 
Ministerstwo Zdrowia i wysłany Wykonawcy przez Aptekę Szpitalną. 
 
Realizacja dostaw produktów leczniczych z importu docelowego odbywać się będzie na 
zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.  
w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania 
życia lub zdrowia pacjenta, dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania 
pozwolenia (Dz. U. 2012 r., poz. 349). 
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2) Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach 
leków refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na 
dzień składania ofert Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych. 
3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do 68 części / 
pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia.  
4) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 91, ust. 2a PZP określa standardy jakościowe 
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi 
oferowane produkty lecznicze podlegają zasadom określonym w wymaganiach i normach 
dotyczących w szczególności: 

a) Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP – Good Manufacture Practice) produktów 
leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych, 
które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 
r., poz. 1979); 

b) Jakości oraz metod badań produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców 
farmaceutycznych określonych w Farmakopea Polska lub odpowiedniej farmakopei 
uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Farmakopea 
Europejska); 

c) ISO 15378 – normy odnoszącej się do materiałów, z których wykonane są opakowania 
bezpośrednie produktów leczniczych. 

5) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. 
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega 
na zaoferowaniu takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada 
zamówieniu będącemu podstawą opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym 
składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej samej dawce, postaci i wskazaniu 
terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 
w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez 
Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
8) Termin realizacji zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy 
(przewidywany termin obowiązywania umowy to: od dnia 21.12.2018 r. do dnia 
20.06.2020 r.). 
Realizacja zamówienia winna być wykonywana sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez 
Zamawiającego potrzeb. Zamówienia  winny  być  realizowane  sukcesywnie, zgodnie  
z  bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
 
UWAGA!!! W przypadku pakietów od nr 63 do 68 (leki na import docelowy) 
Zamawiający będzie dokonywał zamówień z momentem uzyskania decyzji 
(zarejestrowany przez Ministerstwo Zdrowia wniosek na import docelowy  
z odpowiednim numerem) z Ministerstwa Zdrowia i przesłania oryginału tej decyzji do 
Wykonawcy. 
 
9) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.69.00.00-3 (różne produkty lecznicze). 
10) Zmawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 Ustawy. 
11) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
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12) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca zamieszcza stosowną informację o podwykonawcach  
w JEDZ (art. 25a, ust. 1 i art. 25a, ust. 5, pkt 2) PZP). 
13) Wymagania stawiane Wykonawcy: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
14) Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich. 
15) Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
16) Zamawiający nie planuje aukcji elektronicznej. 
17) UWAGA:  Zgodnie z art. 24aa PZP Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca,  
o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
18) W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 
(Dz.U. UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że przedmiotowa dostawa nie ma 
wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 
Rozdział  III 
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy 
 
1. O   udzielenie  niniejszego zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy:  
 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni 
warunek, kiedy wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia na wytwarzanie 
produktu leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
lub zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiającym 
sprzedaż produktu leczniczego spoza miejsc wytwarzania, wydanym przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy produktów leczniczych. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli 
wykaże, że posiada aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co 
najmniej 100 000,00 pln. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. Zamawiający nie 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

7

wymaga wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w powyższym 
zakresie. 

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
4. Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w powyższym pkt 3 wystąpi 
wyłącznie w przypadku, jeżeli: 

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 lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 PZP; 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 
 

5. Środki naprawcze (self-cleaning): 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 PZP oraz pkt 
16-20 lub ust. 5 PZP może na podstawie art. 24 ust. 8 PZP przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. 
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców 
będących podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął 
jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego 
dowody.  
 
6. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 
PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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8. Decyzję dotyczącą wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający podejmuje  
z uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 2 i ust. 3 PZP. 
 
9. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 
 
10. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 PZP, a mianowicie:  

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

2) Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie 
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w powyższym pkt 
2); 

4) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące 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, chyba że Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłaty tych należności. 
 

11. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom: 

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

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do 
SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w Załączniku nr 9 do 
SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje. 

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

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

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w punkcie a), 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: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w punkcie e). 

 
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- jest niezgodna z ustawą; 
- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia; 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 
- Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 
- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium; 
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny 
sposób. 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 
 
Rozdział  IV 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, załączniki i oświadczenia: 
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1.1. Specyfikacja Techniczna Zamówienia („Formularz cenowy” sporządzony przez 
Wykonawcę) – wypełniona i podpisana przez Wykonawcę (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
1.2. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do SIWZ). 
1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 PZP jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Wykonawca składa w formie 
jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (Załącznik nr 3 do SIWZ).  
1.4. Formularz oświadczenia I (Załącznik nr 5 do SIWZ). 
1.5. Formularz oświadczenia II (Załącznik nr 6 do SIWZ). 
1.6. Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT (Załącznik nr 7 do 
SIWZ). 
1.7. Informacja o zobowiązaniu innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik 
nr 9 do SIWZ). 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda: 
 
2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 PZP jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Wykonawca składa w formie 
jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (Załącznik nr 3 do SIWZ) – JEDZ Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  
 
Oferta wraz z oświadczeniami są składane w formie pisemnej. 
 
Wraz z ofertą Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zgodnie  
z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 05.01.2016 r. 
Zamawiający wraz z innymi załącznikami udostępnia JEDZ w wersji edytowalnej oraz plik 
do elektronicznej wersji Jednolitego Dokumentu. Tym samym Zamawiający informuje,  
iż Dokument można wypełnić korzystając z serwisu eESPD, który został udostępniony przez 
Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do 
polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl).  
 
Złożenie JEDZ przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej od dnia  
18 kwietnia 2018 r. będzie jednoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy 
Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 
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W przypadku dokumentu JEDZ składany jest on w formie opisanej powyżej. 
 
Oświadczenie – JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ). Złożenie JEDZ przez Wykonawcę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej od dnia 18 kwietnia 2018 r. będzie jednoznaczne z jego 
złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło 
wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych. 
JEDZ winien stanowić aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do 
SIWZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

I.1. Oświadczenie, o którym mowa w powyżej, Wykonawca składa w formie jednolitego 
dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

I.2. Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zgodnie z wzorem 
określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 05.01.2016 r. 
Zamawiający wraz z innymi załącznikami udostępnia JEDZ w wersji edytowalnej 
oraz plik do elektronicznej wersji Jednolitego Dokumentu. Tym samym Zamawiający 
informuje, iż Dokument można wypełnić korzystając z serwisu eESPD, który został 
udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd 
(bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). 

I.3. UWAGA:  JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek 
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ 
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny 
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp. 

I.4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest 
poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. 
CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
JEDZ należy przesłać na adres email: efilipiak@raszeja.poznan.pl  

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1 

                                                 
1 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu 
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może 
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b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,  
w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu 
elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej 
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - 
podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w 
ustawie.2  

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się 
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje 
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na 
rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)  
lub komercyjnych.  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, 
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, 
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w 
szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty 
elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy 
wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę 
wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację 
wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być 
wskazany w treści oferty).   

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ. 

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.  

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej 
dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu.  

j) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 
2.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz  spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu oraz w przypadku, jeżeli zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: składa jednolite dokumenty 

                                                                                                                                                         
prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać 
użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
2 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
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(JEDZ) dotyczące w/w podmiotów, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 
dokument (JEDZ) 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. 
2.4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 

1) aktualnego odpisu 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 PZP; 

2) zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wydanego przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej umożliwiającym sprzedaż produktu leczniczego spoza miejsc 
wytwarzania, wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w celu 
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej  – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę w zakresie pakietu 
zawierającego produkty lecznicze;  

3) aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej  
100 000,00 pln, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny na podstawie art. 24 ust. 5 
i 6 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu; 
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8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

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

 
2.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać  
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 
352). 
2.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt 2.5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
2.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
www.raszeja.poznan.pl informacji (art. 86, ust. 5 PZP), zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do 
SIWZ . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku, gdy zostaje złożona tylko 
jedna oferta.  
2.8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
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jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 
3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy 
wymagań określonych przez Zamawiającego:  
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia (złożenie niniejszych 
dokumentów nastąpi równocześnie z wezwaniem Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 
1, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 2.4) następujących dokumentów: 
 
3.1. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających 
przedmiot zamówienia do używania na terytorium RP, o posiadaniu stosownych aktualnych 
certyfikatów oraz kart charakterystyk produktu leczniczego i przedstawieniu ich na każde 
wezwanie Zamawiającego. 
3.2. „Formularz cenowy” sporządzony przez Wykonawcę - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
SIWZ - Specyfikacją Techniczną Zamówienia. 
 
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r.: 
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  
2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  
 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, 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 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się.  
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 
1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu.   

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
 
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja) oferta spełniać musi 
następujące wymagania: 
5.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z  Wykonawców 
występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega  wykluczeniu na 
podstawie  art.  24  ust. 1 ustawy. 
5.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 
5.3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  
i  zawarcia  umowy  w  sprawie zamówienia publicznego (do oferty dołączyć odpowiednie 
pełnomocnictwo). 
5.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik pozostałych. 
5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o zamówienie, których oferta zostanie uznana za  
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani  
przedstawić Zamawiającemu umowę  regulującą współpracę tych podmiotów zawierającą 
następujące postanowienia: 

a) określenie celu  gospodarczego, 
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 
  pozostałych przy realizacji zamówienia, 
c) oznaczenie czasu trwania obejmującego okres realizacji przedmiotu  
  zamówienia, 
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d)  zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 
Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie 
w trybie  art.  26,  ust. 3  PZP. W sytuacji,  kiedy  Wykonawca  nie  złoży wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a, ust. 1 PZP, lub 
pełnomocnictw, albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu lub konieczne  byłoby unieważnienie postępowania). 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na dzień złożenia 
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
 
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
 
6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzania spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
6.2. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których 
mowa w w/w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia 
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej lub w formie elektronicznej. 
6.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie 
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 
6.4. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  
język  polski. 
 
7. Podwykonawcy: 
 
7.1.   Definicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2  pkt. 9a PZP  
Umowa  o  podwykonawstwo –  umowa    w  formie  pisemnej  o charakterze  odpłatnym,  
której  przedmiotem  są  usługi, dostawy  lub  roboty  budowlane  stanowiące  część  
zamówienia  publicznego,  zawarta  między  wybranym  przez Zamawiającego  Wykonawcą  
a innym  podmiotem  (podwykonawcą),  a  w  przypadku  zamówień  publicznych  na  roboty 
budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami.  
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7.2.  Zamawiający  nie  wprowadza  zastrzeżenia  wskazującego  na  obowiązek  osobistego  
wykonania  przez  Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
7.3.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  
wykonanie  zamierza  powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców.   
7.4.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.   
 
Rozdział V 
 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikację  można  
pobrać  ze  strony  internetowej  www.raszeja.poznan.pl. 
 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się pisemnie, za pośrednictwem faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (adres Zamawiającego: 
efilipiak@raszeja.poznan.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 147 i 615). Tak więc oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w jednej z form: pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty (forma pisemna pod rygorem nieważności), 
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale III niniejszej SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3  
i ust. 3a ustawy Pzp) dla których forma została określona w postanowieniach  
ww. rozdziału. 

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

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy już 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa w ust. 3. 
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5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.raszeja.poznan.pl. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści SIWZ Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 
jest: dr Norbert Gill i mgr Ewa Filipiak-Kozłowska fax +48 61 848-49-90 lub +48 
61 848-10-11 wew. 356 (adres: efilipiak@raszeja.poznan.pl) w terminach od 
poniedziałku do piątku godzinach pomiędzy 08:00 a 14:00. 
 

9. Wyjaśnienia  w  toku  badania  i  oceny  ofert: 
 
9.1. W  toku badania i oceny  ofert  Zamawiający  może wezwać  Wykonawców  do 
uzupełnienia  odpowiednich  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  
warunków udziału  w  postępowaniu  lub  potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  
dostawy wymagań  określonych  przez  Zamawiającego,  lub  pełnomocnictw,  jeżeli  
spełnione  zostaną  przesłanki  określone  w  art.  26  ust. 3  ustawy.   
9.2. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu   oraz  spełnianie  przez  oferowane  
dostawy wymagań  określonych  przez  Zamawiającego,  nie  później  niż  w  dniu złożenia 
JEDZ. 
9.3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  
wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert  oraz  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  
lub  dokumentów potwierdzających: 

a) spełnianie  przez  Wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu; 
b) spełnianie  przez  oferowane  dostawy wymagań  określonych  przez  Zamawiającego 

Przepis  art. 26 ust. 3 i 4 ustawy  ma zastosowanie również do  listy podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej albo informacji o braku przynależności do niej. 
 
Rozdział VI 
 
Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Wysokość i termin wniesienia wadium:  
 
1.1. Zamawiający wymaga wniesienia  wadium dla poszczególnych części zamówienia  

w  kwocie: 
 

- pakiet nr 1:      660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 2:      840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych), 
- pakiet nr 3:      700,00 zł (słownie: siedemset złotych), 
- pakiet nr 4:   5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 
- pakiet nr 5:   2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych), 
- pakiet nr 6:   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
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- pakiet nr 7:   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
- pakiet nr 8:   1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych), 
- pakiet nr 9:   1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych), 
- pakiet nr 10: 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych), 
- pakiet nr 11: 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), 
- pakiet nr 12:    700,00 zł (słownie: siedemset złotych), 
- pakiet nr 13: 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych), 
- pakiet nr 14:    450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 15:    270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 16: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych), 
- pakiet nr 17:    790,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 18: 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych), 
- pakiet nr 19: 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych), 
- pakiet nr 20:    240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych), 
- pakiet nr 21:    930,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 22: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych), 
- pakiet nr 23:    100,00 zł (słownie: sto złotych), 
- pakiet nr 24:    700,00 zł (słownie: siedemset złotych), 
- pakiet nr 25:    230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 26:    100,00 zł (słownie: sto złotych), 
- pakiet nr 27:      90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 28: 1 540,00 zł (słownie: tysiąc pięćset czterdzieści złotych), 
- pakiet nr 29:      30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 30:    260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 31:    560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 32:    680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 33:    700,00 zł (słownie: siedemset złotych), 
- pakiet nr 34:    160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 35:    360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 36:      18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych), 
- pakiet nr 37:      30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 38:    200,00 zł (słownie: dwieście złotych), 
- pakiet nr 39:      80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 40:    450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 41: 2 150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 42: 2 170,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 43: 3 740,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych), 
- pakiet nr 44:      20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), 
- pakiet nr 45:    700,00 zł (słownie: siedemset złotych), 
- pakiet nr 46:    330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 47:      50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 48:    730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 49:    300,00 zł (słownie: trzysta złotych), 
- pakiet nr 50:    490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 51:    170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 52:    930,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 53:      90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), 
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- pakiet nr 54:    100,00 zł (słownie: sto złotych), 
- pakiet nr 55:    120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych), 
- pakiet nr 56:    110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych), 
- pakiet nr 57:      60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 58: 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych), 
- pakiet nr 59:      10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), 
- pakiet nr 60:        7,00 zł (słownie: siedem złotych), 
- pakiet nr 61:      30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych), 
- pakiet nr 62:    160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 63:      16,00 zł (słownie: szesnaście złotych), 
- pakiet nr 64:    116,00 zł (słownie: sto szesnaście złotych), 
- pakiet nr 65:      80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), 
- pakiet nr 66:    500,00 zł (słownie: pięćset złotych), 
- pakiet nr 67:      20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), 
- pakiet nr 68:    120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych). 

 
1.2. Wadium  wnosi  się  przed  upływem   terminu  składania  ofert. 
 
2. Forma  wadium: 
 
2.1. Wadium  może  być  wniesione  w  jednej  lub  kilku  następujących  formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo - 

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

2 ustawy  z  dnia  9  listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 

2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja winna być nieodwołalna  
i bezwarunkowa. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde  pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach  określonych 
w art. 46  ust. 4a oraz ust. 5  ustawy. 
 
3. Miejsce  i  sposób  wniesienia  wadium: 
 
3.1. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek 
Zamawiającego: PKO BP I Oddział Poznań, nr konta: 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777. 
3.2. W  przypadku  wnoszenia  wadium  w  pozostałych  formach  (wymienionych  w  pkt 2.1. 
lit. b), c), d), e)  należy  je  złożyć  w  oryginale  w  Kancelarii Zamawiającego  (Szpital 
Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, piwnica Szpitala, wejście od 
ul. Poznańskiej), natomiast  kserokopie  dołączyć  do  oferty. 
 
4. Zwrot  wadium: 
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4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  
najkorzystniejszej lub unieważnieniu  postępowania, z  wyjątkiem  Wykonawcy, którego 
oferta  została  wybrana  jako najkorzystniejsza  z  zastrzeżeniem  art.  46  ust. 4a  ustawy.  
4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana  jako  najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca  wadium niezwłocznie  po zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  
oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli  jego  wniesienia  
żądano. 
4.3. Zamawiający zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  Wykonawcy,  który  wycofał  
ofertę  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 
4.4. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  
zwrócono  wadium  na  podstawie okoliczności, o których mowa w  pkt 4.1,  jeżeli  w wyniku  
ostatecznego  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako  
najkorzystniejsza.  Wykonawca wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez  
Zamawiającego. 
4.5. Jeżeli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  zwraca  je  wraz  z  odsetkami  
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  
pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  
przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Wykonawcę. 
 
5. Utrata  wadium: 
5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 
5.2. Zamawiający  zatrzymuje  również  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  
którego  oferta  została  wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w  ofercie; 

b) nie  wniósł  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy; 
c) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe   

z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy.  
5.3. W/w okoliczności utraty wadium muszą być jednoznacznie określone w treści 
dokumentu wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu. 
 
Rozdział VII 
 
Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu 
składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
Zamawiającego. 
3. Odmowa  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w  pkt 2  nie  powoduje  utraty  wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym    
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem  
nowego  wadium  na  przedłużony  okres związania  ofertą.   
Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego przedłużenia dotyczy  
jedynie  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza. 
5. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  bieg  
terminu  związania  ofertą  ulega  zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę  orzeczenia. 
6. Nie  później  niż  na  7  dni  przed  upływem  ważności  wadiów  Zamawiający  wzywa  
Wykonawców,  pod rygorem  wykluczenia    z postępowania,    do    przedłużenia    ważności   
wadium    albo    wniesienia    nowego    wadium    na okres  niezbędny  do  zabezpieczenia  
postępowania  do  zawarcia  umowy.  Jeżeli  odwołanie  zostanie  wniesione  po  wyborze   
najkorzystniejszej  oferty,  wezwanie  Zamawiający skieruje  jedynie  do  Wykonawcy,  
którego  ofertę wybrano  jako   najkorzystniejszą. 
 
Rozdział VIII 
 
Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 
1.1. Wykonawca może złożyć jedną kompletną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, 
pismem czytelnym. 
 
Złożenie JEDZ przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej od dnia  
18 kwietnia 2018 r. będzie jednoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy 
Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 
 
1.2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
1.3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
1.4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 
zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
1.5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki  
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 
1.7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
1.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
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osób podpisującej ofertę. 
1.9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  
a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie  
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 
2.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela. 
2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
2.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została 
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  
 
3. Sposób zaadresowania oferty: 
3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert.  
3.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na 
adres jego siedziby  oraz oznaczone w sposób następujący: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
4. Tajemnica przedsiębiorstwa 
4.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

Pieczęć  firmy Wykonawcy  

Nazwa Zamawiającego:  
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei  

ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań 
„Oferta przetargowa na  

sukcesywną dostawę leków  
do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu” 

 
 (SR/XV-270-44-EFK/18) – nie otwierać przed 22.11.2018 r. godz. 10:00” 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z pózn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępnianie i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „ tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie  
braku takiego wskazania, Zamawiający uzna,  że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
4.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne  
i skutkować będzie ich odtajnieniem. 
Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 
5. Zmiana  lub  wycofanie  oferty 
5.1. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod  warunkiem,  że  Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed  terminem  składania  ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone  wg  takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ ZMIANA”. Koperty oznaczone „ ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
5.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Kopert ofert 
wycofanych nie będą otwierane. 
 
Rozdział IX 
 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać do dnia: 22.11.2018 r. do godz. składania ofert 09:45 
adres:  Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań. 
Oferty składa się w Kancelarii Szpitalnej, która mieści się w siedzibie Zamawiającego, 
wejście od ul. Poznańskiej, piwnica.  
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
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3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 
4. Oferty zostaną otwarte dnia: 22.11.2018 r. o godz. otwarcia ofert 10:00  
adres: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, 
Zamówienia Publiczne – III piętro Szpitala, pokój 361. 
 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
PZP. 
 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.raszeja.poznan.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
UWAGA! Zgodnie z art. 24, ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
przekazania/zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej przez 
Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24, ust. 1, pkt 23 PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej 
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Rozdział X 
 
Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
Stawkę podatku VAT Wykonawca określa zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 
 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
Cena ofertowa winna zawierać wszystkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia 
byłoby niemożliwe.  
 
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasady zaokrąglania - końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza  
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 
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4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 
(PLN). 
 
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
 
6.  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
 
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Specyfikacji 
Technicznej Zamówienia” stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w „Formularzu oferty" stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną 
podaną cyfrową a ceną podaną słownie, za prawidłową zostanie uznana cena podana cyfrowo, 
musi ona wynikać z kalkulacji, z działań matematycznych. 
 
8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  
 
Sposób wyliczania ceny (Załącznik nr 1 do SIWZ): 
 
Sposób wyliczania wartości brutto: 
ilość x cena jednostkowa = wartość netto 
wartość netto x %VAT = kwota VAT (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) 
wartość netto + kwota VAT = wartość brutto 
 
Końcową wartość netto należy wyliczyć sumując w kolumnie 11 (wartość netto) 
poszczególne pozycje oferowanego asortymentu.  
 
Końcową wartość brutto należy wyliczyć sumując w kolumnie 12 (wartość brutto) 
poszczególne pozycje oferowanego asortymentu. 
 
Rozdział XI 
 
Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
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2. Dla zapewnienia kompetentnej i rzetelnej oceny ofert oraz uniknięcia subiektywnych 
składników w ocenie ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą poniższe 
kryteria o następujących wagach procentowych:  
 

a) cena  oferty (brutto)  -   100% 
 
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy 
jakościowe odnoszące się do rodzaju przedmiotowej dostawy, ustalił zasady realizacji 
zamówienia oraz narzucił wymogi jakie Wykonawca musi spełniać, kryterium ceny oferty 
wynosi 100%. 
 
3. Sposób oceny ofert:  
Ocena  ofert  zostanie przeprowadzona  w  oparciu  o  przedstawione  wyżej  kryteria   
i  ich  wagę. 
 

a) cena  oferty (brutto):    
 
Ofertom  przyznane  zostaną  punkty  według  wzoru: 
                
                 Cena (brutto) oferty najtańszej 
   Cena =   ____________________________  x  100 (waga kryterium)  
                                                             Cena (brutto) oferty badanej 
 
 
Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

 
UWAGA: Do porównania ofert Zamawiający porówna ceny za wykonanie całego 
zamówienia w danym pakiecie w okresie 18 miesięcy. 
 
Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta odpowiada  zasadom  
określonym  w  Ustawie Prawo zamówień publicznych  i  spełnia  wymagania  określone   
w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia. 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.  
 
4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów.  
 
5. W przypadku, gdy przepisy o podatku od towarów i usług – w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia – przewidywałyby, że do rozliczenia należnego podatku VAT zobowiązany jest 
nabywca – Zamawiający, dla potrzeb oceny ofert, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należny podatek od towarów i usług, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
miałby obowiązek rozliczyć. 
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W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, 
który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych (art.91 ust. 5 PZP).  
 
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
 
9. W  przypadku  złożenia  oferty  przez  Wykonawcę  mającego  swoją  siedzibę  w  kraju  
spoza  obszaru  Unii  Europejskiej  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do  
przedstawionej  w  niej  ceny  różnicę  w  kwocie  należnego  podatku  VAT  oraz  
pozostałych  należności,  których  obowiązek  uiszczenia  spoczywa  na  Zamawiającym,  
wynikających  z  innych  przepisów. 
 
10. Ocena   ofert: 
10.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących  treści  złożonej  oferty. 
10.2. Zamawiający  poprawia  w  ofercie; 

a) oczywiste  omyłki  pisarskie, 
b) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  

dokonanych  poprawek, 
c) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  

warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty, 
-    niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę,  którego  oferta  została  
poprawiona. 

10.3. Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco niską cenę lub koszt (lub 
ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie)  w  stosunku  do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP). 
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10.4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. 
 
10.5. Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Rozdział XII 
 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający na swojej stronie internetowej: www.raszeja.poznan.pl zamieści ogłoszenie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające treść zgodnie z art. 92 ustawy PZP. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Nie podpisanie umowy przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie 
się od zawarcia umowy. 

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwołania. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 

Rozdział XIII  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XIV 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy 
 
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 niniejszej 
SIWZ.  
2. Umowa  podlega  unieważnieniu  w  części  wykraczającej  poza  określenie  przedmiotu  
zamówienia  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia. 
3. Z  uwzględnieniem  zapisu  art.  144  ust. 1  Ustawy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  
dokonania  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  
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na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy.  Warunki  tych  zmian zostały  
określone  we   wzorze  umowy  -  Załączniku  nr  4 do niniejszej SIWZ. 
Rozdział XV 
 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują 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 Prawo  zamówień publicznych.  

2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  
istotnych  warunków  zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.  

 
Odwołanie: 

1) Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  
Zamawiającego  podjętej  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  
czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany na podstawie ustawy.  

2) Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci  
elektronicznej,  podpisane bezpiecznym podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  
przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

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

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

5) Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu, a  także  wobec  postanowień  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 
Rozdział XVI 
 
Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania. 
 
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 
dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz 
wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128) oraz Kodeks 
Cywilny. 
  
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
5. Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną z art. 13 RODO do zastosowania 
przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

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”, informuję, że:  
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Miejski im. Franciszka 

Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, tel.: (61) 848-10-11, faks:  
(61) 848-49-90; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei  
w Poznaniu jest: Pani Ewa Skrbeńska, 
inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl  tel. (61) 22-45-227 *; 

� 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 sukcesywną 
dostawę leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, o sygnaturze 
SR/XV-270-44-EFK/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

� 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

� 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; 

� 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;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; 
− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

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

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Rozdział  XVII             
 
Załączniki 
 
Wymienione niżej Załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na sukcesywną dostawę leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei  
w Poznaniu: 
1.1. Specyfikacja Techniczna Zamówienia („Formularz cenowy” sporządzony przez 
Wykonawcę) – wypełniona i podpisana przez Wykonawcę (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
1.2. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do SIWZ). 
1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 PZP jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Wykonawca składa w formie 
jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (Załącznik nr 3 do SIWZ).  
1.4. Wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 
1.5. Formularz oświadczenia I (Załącznik nr 5 do SIWZ). 
1.6. Formularz oświadczenia II (Załącznik nr 6 do SIWZ). 
1.7. Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT (Załącznik nr 7 do 
SIWZ). 
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1.8. Oświadczenie Wykonawcy – dotyczące grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SIWZ). 
1.9. Informacja o zobowiązaniu innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik 
nr 9 do SIWZ). 
 
 
 
 
 
 
 


