
 

                          Wrocław 2018-04-11 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

„Dostawa produktów leczniczych - dogrywka (1)” 

nr sprawy: USK/DZP/PN-118/2019 

 
 
 
 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 Opis przedmiotu zamówienia – określony w Formularzu 
cenowym 

 Załącznik nr 1 

 Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 

 Oświadczenie JEDZ  Załącznik nr 3 

 Wzór umowy  Załącznik nr 4 

 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

 Załącznik nr 5 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego  

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław 

adres do korespondencji: ul. M. Curie – Skłodowskiej 58; 50-369 Wrocław 

tel. (071) 784 27 64 

Godziny pracy: 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej: www.usk.wroc.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych - dogrywka (1). 

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Formularze cenowe do SIWZ.  

Formularze cenowe załączone w formacie Excel. 

Dodatkowe wymagania do OPZ  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury opakowań (z wyjątkiem leków wziewnych) z odpowiednim 
przeliczeniem. Ilość należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania. 

2. Jeżeli Wykonawca zmienia ilość zamawianych opakowań (zgodnie z punktem 1), to w tabelce 
powinien zmienioną ilość podkreślić i pogrubić. W rubryce z nazwą handlową preparatu należy podać 
wielkość opakowania. 

3. Brak produkcji – w przypadku gdy w pakiecie znajduje się lek, który nie jest produkowany: pozostawić 
go w pakiecie, nie wyceniać go i załączyć dokument potwierdzający brak produkcji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot 
zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych 
lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, 
funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza 
oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych  
i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie  
z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub 
rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.60.00.00-6, 33.10.00.00-1 

6. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość 
zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 85: 

1. Pakiet nr 1 podpakiet 4 

2. Pakiet nr 1 podpakiet 9 

3. Pakiet nr 1 podpakiet 10 

4. Pakiet nr 1 podpakiet 12 

5. Pakiet nr 1 podpakiet 13 

6. Pakiet nr 1 podpakiet 14 

7. Pakiet nr 1 podpakiet 15 

8. Pakiet nr 1 podpakiet 16 

9. Pakiet nr 1 podpakiet 17 

10. Pakiet nr 1 podpakiet 18 

11. Pakiet nr 2 pozycja 3 



 
 

  
3 

 
 

12. Pakiet nr 2 pozycja 4 

13. Pakiet nr 2 pozycja 15 

14. Pakiet nr 2 pozycja 22 

15. Pakiet nr 2 pozycja 23 

16. Pakiet nr 2 pozycja 24 

17. Pakiet nr 2 pozycja 25 

18. Pakiet nr 2 pozycja 26 

19. Pakiet nr 2 pozycja 28 

20. Pakiet nr 2 pozycja 29 

21. Pakiet nr 2 pozycja 30 

22. Pakiet nr 2 pozycja 31 

23. Pakiet nr 2 pozycja 33 

24. Pakiet nr 2 pozycja 48 

25. Pakiet nr 2 pozycja 51 

26. Pakiet nr 2 pozycja 59 

27. Pakiet nr 2 pozycja 60 

28. Pakiet nr 2 pozycja 61 

29. Pakiet nr 2 pozycja 68 

30. Pakiet nr 2 pozycja 71 

31. Pakiet nr 2 pozycja 72 

32. Pakiet nr 3 pozycja 2 

33. Pakiet nr 4 podpakiet 7 

34. Pakiet nr 5 podpakiet 1 

35. Pakiet nr 5 podpakiet 3 

36. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 1 

37. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 3 

38. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 5 

39. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 9 

40. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 37 

41. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 45 

42. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 51 

43. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 71 

44. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 75 

45. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 84 

46. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 86 

47. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 93 

48. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 105 

49. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 119 

50. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 146 

51. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 155 

52. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 183 

53. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 194 

54. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 200 

55. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 204 

56. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 208 

57. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 209 

58. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 213 

59. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 215 

60. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 222 

61. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 228 

62. Pakiet nr 6 podpakiet 8 

63. Pakiet nr 16 podpakiet 4 

64. Pakiet nr 16 podpakiet 9 

65. Pakiet nr 16 podpakiet 20 

66. Pakiet nr 16 podpakiet 31 

67. Pakiet nr 16 podpakiet 32 

68. Pakiet nr 16 podpakiet 35 

69. Pakiet nr 16 podpakiet 47 

70. Pakiet nr 16 podpakiet 48 

71. Pakiet nr 16 podpakiet 52 
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72. Pakiet nr 17 A 

73. Pakiet nr 17 C 

74. Pakiet nr 18 A 

75. Pakiet nr 19 B 

76. Pakiet nr 19 D pozycja 176 

77. Pakiet nr 20 pozycja 1 

78. Pakiet nr 20 pozycja 2 

79. Pakiet nr 20 pozycja 3 

80. Pakiet nr 20 pozycja 4 

81. Pakiet nr 20 pozycja 5 

82. Pakiet nr 20 pozycja 6 

83. Pakiet nr 20 pozycja 7 

84. Pakiet nr 20 pozycja 8 

85. Pakiet nr 20 pozycja 9 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 23.04.2021 r. od dnia zawarcia umowy.  

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie 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 jeżeli wykaże, że posiada kompetencję lub 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiada dla hurtowni 
farmaceutycznych zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) – 
DOTYCZY PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa 
w rozdz. V. 1. 2a) niniejszej SIWZ zostanie spełniony jeżeli: 

a) Jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że posiada dla hurtowni 
farmaceutycznych zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) - DOTYCZY 
PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

 

Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

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

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 
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3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

5)  będącego osobą 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; 

6)  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 pkt 5; 

7)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających  
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8)  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 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ)  -  załącznik nr 3 do 
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że 
Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie 
dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. 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 składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów. 

5. 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: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 
14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków,  wystawione  nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem  
terminu  składania  ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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. 

d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokument potwierdzający, 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. 

e) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) - należy przedstawić w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - DOTYCZY 
PRODUKTÓW LECZNICZYCH.  

f) Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy 
dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. 
prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271). 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: aktualne świadectwo 
dopuszczenia do obrotu, charakterystykę produktu leczniczego, ulotkę informacyjną produktu 
leczniczego na każdy oferowany produkt leczniczy w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego 
wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

g) Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 
Nr 107, poz. 679), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy 
dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej 
przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną – dotyczy wyrobów 
medycznych. 

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

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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). 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII.  Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Formularz oferty; 

2) Formularz cenowy w formacie xls – nazwa pliku: nazwa firmy_numer postępowania; 
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3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym; 

4) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania 
oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy) 

5) Dowód wniesienia wadium 

6) Karta charakterystyki produktu leczniczego dla PAKIETU NR 6  pozycje: 132, 133, 217, 218 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w ustawie PZP. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

VIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz informacja o składaniu i otwarciu ofert. 

1. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami 
w sprawach zamówienia jest: Anna Śmirska - e-mail: asmirska@usk.wroc.pl 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień 
publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://usk-wroc.logintrade.net 

3. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem 
nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe 
złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie  
z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy 
protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. 

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej  
https://usk-wroc.logintrade.net ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także 
funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w 
pozostałych obszarach.  

7. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej USK Wrocław: 

mailto:asmirska@usk.wroc.pl
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Dopuszczalne przeglądarki internetowe: 

 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, 

 Google Chrome 31 

 Mozilla Firefox 26 

 Opera 18 

Pozostałe wymagania techniczne: 

 dostęp do sieci Internet 

 zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy Zamawiajacego 

 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax 

 włączona obsługa JavaScript 

 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 

 zainstalowany Acrobat Reader 

 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy 

W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: 

 dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 

 dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11 

 dla Windows 8: Internet Explorer 11 

 dla Windows 10: Internet Explorer 11 

Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: 

 Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 

 Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA. 

 Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. 

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych 
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-
compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, 
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, 
application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-
excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-
compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, 
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, 
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, 
image/vnd.dwg, drawing/dwg 
 

8. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, 
dokumentu przez Wykonawcę. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości 
mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie 
zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu. W przypadku 
Wykonawcy zalogowanego na Platformie zakupowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania 
dokumentu, oferty przez Platformę zakupową. 

9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia (ID postępowania).  

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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IX.  Wyjaśnienia  treści SIWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez platformę zakupową 
https://usk-wroc.logintrade.net/  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 05.05.2019 r.), Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

4. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.usk.wroc.pl, w rubryce dotyczącej niniejszego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania oraz na platformie dostępnej pod adresem  
https://usk-wroc.logintrade.net. 

5. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści SIWZ, zostaną 
one zamieszczone na stronie internetowej www.usk.wroc.pl w rubryce przeznaczonej dla niniejszego 
postępowania oraz na platformie dostępnej pod adresem https://usk-wroc.logintrade.net. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w rozdz. IX. 2 niniejszej SIWZ. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

X.  Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 230 077,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści 
tysięcy siedemdziesiąt siedem zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 

Dla poszczególnych zadań: 

Lp. Numer zadania Wartość wadium 

1. Pakiet nr 1 podpakiet 4 159,00 
2. Pakiet nr 1 podpakiet 9 42 770,00 
3. Pakiet nr 1 podpakiet 10 16 500,00 
4. Pakiet nr 1 podpakiet 12 30 130,00 
5. Pakiet nr 1 podpakiet 13 2 848,00 
6. Pakiet nr 1 podpakiet 14 17 010,00 
7. Pakiet nr 1 podpakiet 15 40 112,00 
8. Pakiet nr 1 podpakiet 16 110,00 
9. Pakiet nr 1 podpakiet 17 1 960,00 
10. Pakiet nr 1 podpakiet 18 1 167,00 
11. Pakiet nr 2 pozycja 3 4,00 
12. Pakiet nr 2 pozycja 4 156,00 
13. Pakiet nr 2 pozycja 15 13,00 
14. Pakiet nr 2 pozycja 22 32,00 
15. Pakiet nr 2 pozycja 23 55,00 
16. Pakiet nr 2 pozycja 24 111,00 
17. Pakiet nr 2 pozycja 25 70,00 
18. Pakiet nr 2 pozycja 26 53,00 
19. Pakiet nr 2 pozycja 28 377,00 
20. Pakiet nr 2 pozycja 29 1,00 
21. Pakiet nr 2 pozycja 30 46,00 
22. Pakiet nr 2 pozycja 31 1,00 
23. Pakiet nr 2 pozycja 33 6,00 
24. Pakiet nr 2 pozycja 48 1,00 
25. Pakiet nr 2 pozycja 51 49,00 
26. Pakiet nr 2 pozycja 59 72,00 
27. Pakiet nr 2 pozycja 60 120,00 
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28. Pakiet nr 2 pozycja 61 3,00 
29. Pakiet nr 2 pozycja 68 26,00 
30. Pakiet nr 2 pozycja 71 330,00 
31. Pakiet nr 2 pozycja 72 509,00 
32. Pakiet nr 3 pozycja 2 160,00 
33. Pakiet nr 4 podpakiet 7 56 
34. Pakiet nr 5 podpakiet 1 94,00 
35. Pakiet nr 5 podpakiet 3 1 556,00 
36. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 1 644,00 
37. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 3 924,00 
38. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 5 48,00 
39. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 9 193,00 
40. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 37 297,00 
41. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 45 28,00 
42. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 51 52,00 
43. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 71 31,00 
44. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 75 92,00 
45. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 84 518,00 
46. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 86 97,00 
47. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 93 215,00 
48. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 105 110,00 
49. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 119 294,00 
50. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 146 13,00 
51. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 155 23,00 
52. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 183 2,00 
53. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 194 100,00 
54. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 200 9,00 
55. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 204 2,00 
56. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 208 149,00 
57. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 209 10,00 
58. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 213 103,00 
59. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 215 4,00 
60. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 222 12,00 
61. Pakiet nr 6 podpakiet 1 pozycja 228 29,00 
62. Pakiet nr 6 podpakiet 8 18 200,00 
63. Pakiet nr 16 podpakiet 4 78,00 
64. Pakiet nr 16 podpakiet 9 88,00 
65. Pakiet nr 16 podpakiet 20 2 016,00 
66. Pakiet nr 16 podpakiet 31 906,00 
67. Pakiet nr 16 podpakiet 32 34,00 
68. Pakiet nr 16 podpakiet 35 95,00 
69. Pakiet nr 16 podpakiet 47 6,00 
70. Pakiet nr 16 podpakiet 48 13,00 
71. Pakiet nr 16 podpakiet 52 34,00 
72. Pakiet nr 17 A 12 603,00 
73. Pakiet nr 17 C 297,00 
74. Pakiet nr 18 A 220,00 
75. Pakiet nr 19 B 33 823,00 
76. Pakiet nr 19 D pozycja 176 122,00 
77. Pakiet nr 20 pozycja 1 190,00 
78. Pakiet nr 20 pozycja 2 120,00 
79. Pakiet nr 20 pozycja 3 8,00 
80. Pakiet nr 20 pozycja 4 25,00 
81. Pakiet nr 20 pozycja 5 1,00 
82. Pakiet nr 20 pozycja 6 288,00 
83. Pakiet nr 20 pozycja 7 10,00 
84. Pakiet nr 20 pozycja 8 5,00 
85. Pakiet nr 20 pozycja 9 229,00 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 
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2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 
359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr 
rachunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 
USK/DZP/PN-118/2019  na dostawę produktów leczniczych – dogrywka (1)”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający 
dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu – dokumenty potwierdzające 
wniesienie wadium powinny zostać załączone do oferty w postaci elektronicznej w formie oryginału 
dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych 
do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 

7. Z treści gwarancji/poręczenia 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 i 5 ustawy PZP. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

XI.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie do 13.05.2019 r. do godz. 12:00 

2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie ofert nie będzie możliwe.  

Uwaga! O terminie złożenia ofert decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej 
wprowadzenia. 

 

XIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godz. 13:00 w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych,  
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej – Curie 58 za pośrednictwem Platformy pod adresem  

https://usk-wroc.logintrade.net poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest 
jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie. 



 
 

  
12 

 
 

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

3. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie  
https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  oraz na stronie internetowej www.usk.wroc.pl 

4. Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać:  

a) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, termin zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach, jeżeli były 
wymagane. 

 

XIV.  Opis sposobu obliczania ceny.  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ – 
Formularz cenowy – Załącznik nr 1 do SIWZ: 

a) wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową, 

b) wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + 
podatek VAT  =  wartość brutto. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XV.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: „Cena” – C; 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena 100% 100 
                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 100pkt 
                            Cena badanej oferty 

 

3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzorów opisanych 
w tabeli powyżej. 

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa 
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryterium wyboru. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

http://www.usk.wroc.pl/
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XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  zobowiązuje się do zawarcia umowy 
powierzenia przetwarzania danych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 
przetargowej, o ile będzie to niezbędne w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XVII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

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

 

XX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających 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 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – 
Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala; 

 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: iod@usk.wroc.pl, 71 784 21 16. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – dogrywka (1) 
USK/DZP/PN-118/2019  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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 
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 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; 

 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. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

ul. Borowska 213 

50-556 Wrocław 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na  dostawę PRODUKTÓW 
LECZNICZYCH – dogrywka (1)  USK/DZP/PN-118/2019 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... 

………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Na dostawę PRODUKTÓW LECZNICZYCH  - DOGRYWKA (1) zadanie nr: 

1. 

2. 

…. 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

D. Termin dostawy  wynosi ..................h (max. 24h).  

E. Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni) 

F. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres _____ dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie 
z tym dniem); 
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5) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało wniesione w dniu 
............................................................., w formie: …..……..............................................................................; 

6) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 
następujący rachunek: …...………………..............................................................................................…...………; 

 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

......................................................................................................................................................................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................................... 

H. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

 

I. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

 

Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące oświadczenia lub dokumenty, 
które znajdują się w posiadaniu zamawiającego/ są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca składa  

oświadczenie z adnotacją „nie dotyczy” 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________  
1) rozporządzenie 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).  


	1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych - dogrywka (1).
	Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.




