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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracyjnych w Koszalinie 

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin 

Tel.: 94 3471670 

NIP: 669-21-91-946 

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

www.poliklinika.koszalin.pl 

www.miniportal.gov.pl  

Godziny pracy: 7:30 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWIA W KOSZALINIE; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@poliklinika.koszalin.pl 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

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

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

mailto:zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl
http://www.poliklinika.koszalin.pl/
http://www.miniportal.gov.pl/
mailto:iod@poliklinika.koszalin.pl
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8) posiada Pani/Pan: 

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (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); 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

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

Warszawa. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  
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3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 

3 ustawy p.z.p.   

4.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

8.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa leków dla Działu Farmacji 

Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 

2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

- 33600000-6 – produkty farmaceutyczne 

3.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania: 

- Zadanie nr 1 - Clindamycinum 

- Zadanie nr 2 – Alumini acetotartras 

- Zadanie nr 3 – Pantoprazolum 

- Zadanie nr 4 – Ketoprofen 

- Zadanie nr 5 – Peryndopil, Gliklazyd oraz Tianeptina 

- Zadanie nr 6 – Lactobacillus 

- Zadanie nr 7 – Saccharomyces 

- Zadanie nr 8 – Clonazepamum 

- Zadanie nr 9 – Fentanyl 

- Zadanie nr 10 – Diazepam 

- Zadanie nr 11 – Kalipoz prolongatum 

- Zadanie nr 12 – Bupivacaina 

- Zadanie nr 13 – Trimebutyna 

- Zadanie nr 14 – Morphini Sulfas 

- Zadanie nr 15 – Bisacodyl 

- Zadanie nr 16 – Mebeweryny chlorowodorek 

- Zadanie nr 17 – Buprenorphine, Fosforan kodeiny, Dekstrometorfan 

- Zadanie nr 18 – Oxycodone 

- Zadanie nr 19 – Estazolam, Opipramoli dihydrochloridum oraz Zolpidem 

- Zadanie nr 20 – Clorazepate 

- Zadanie nr 21 – Drotaverine 

- Zadanie nr 22 – Ephedrinum 

- Zadanie nr 23 – Gabapentyna 
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- Zadanie nr 24 – Izomaltozyd żelaza 

- Zadanie nr 25 – Tramadolum 

- Zadanie nr 26 – Risperidone 

- Zadanie nr 27 – Pentoksyfilina 

- Zadanie nr 28 – Metoclopramidum 

- Zadanie nr 29 – Magnesium, Natrium 

- Zadanie nr 30 – Metamizolum 

- Zadanie nr 31 – Lignocainum 

- Zadanie nr 32 – Bupivacaine 

- Zadanie nr 33 – Midazolam 

- Zadanie nr 34 – Kalium chloratum 

- Zadanie nr 35 – Metronidazol 

- Zadanie nr 36 – Antazolini metanosulfonian, Papaverinum oraz Dopaminum 

- Zadanie nr 37 – Furosemidum 

- Zadanie nr 38 – Loperamid oraz Piracetamum 

- Zadanie nr 39 – Hydrocortisone 

- Zadanie nr 40 – Epinefryna, Atropinum oraz Norepinephrine 

- Zadanie nr 41 – sulfacetamidum natrium oraz Xylometazolin 

- Zadanie nr 42 – Tobramycinum 

- Zadanie nr 43 – Simvastatin, Atovastatin oraz Propranol 

- Zadanie nr 44 – Siver Sulfathiazole 

- Zadanie nr 45 – Dexametasone sodium phosphate 

- Zadanie nr 46 – Promazine 

- Zadanie nr 47 – Methylprednisolonum 

- Zadanie nr 48 – Enoxaparinum natrium 

- Zadanie nr 49 – Dabigatran etexilate 

- Zadanie nr 50 – Zofenoprilum Calcium oraz Opipramoli dihydrochloridum 

- Zadanie nr 51 – Amlodypine 

- Zadanie nr 52 – Acidum Tranexamicum 

- Zadanie nr 53 – Fluoksetrinum 

- Zadanie nr 54 – Clopidogrel 

- Zadanie nr 55 – Insulina  

- Zadanie nr 56 – Glulizyna, Insulina  

- Zadanie nr 57 – Amiodarane 

- Zadanie nr 58 – Tyzanidyna 

- Zadanie nr 59 – Karbamazepina 

- Zadanie nr 60 – Sertralina 

- Zadanie nr 61 – Sulpiryd, Mianseryna oraz Doxepinum 

- Zadanie nr 62 – Lewetyracetam 

- Zadanie nr 63 – Kwetiapine 
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- Zadanie nr 64 – Tiaprium 

- Zadanie nr 65 – Hydroxyzinum 

- Zadanie nr 66 – Acidum boricum, woda utleniona 

- Zadanie nr 67 – Natrii tetraboras oraz Wazelina biala 

- Zadanie nr 68 – Allantonium 

- Zadanie nr 69 – Parafina 

- Zadanie nr 70 – Aethylum chloratum oraz benzyna apteczna 

- Zadanie nr 71 – Jodyna 

- Zadanie nr 72 – Formaldehyd 

- Zadanie nr 73 – Preparat antyseptyczny 

- Zadanie nr 74 – Heparium 

- Zadanie nr 75 – Glucosum 

- Zadanie nr 76 – Natrium chloride 

- Zadanie nr 77 – Płyn do anestezji wziewnej 

- Zadanie nr 78 – Lidocainum oraz Lignocainum 

- Zadanie nr 79 – Naloxonym oraz Neostigmini methylsulfas 

- Zadanie nr 80 – Propofol 

- Zadanie nr 81 – Ezoinperazol 

- Zadanie nr 82 – Rivaroksaban 

- Zadanie nr 83 – Ropivacaini hydrochloridum 

- Zadanie nr 84 – Alkohol etylowy 70% 

- Zadanie nr 85 – Dexamethason 

- Zadanie nr 86 – Ondansteron 

- Zadanie nr 87 – Związek tlenku krzemu 

- Zadanie nr 88 – Prednisonum/Encortonum 

- Zadanie nr 89 – Paski do glukometru 

- Zadanie nr 90 – Nitrendypina 

- Zadanie nr 91 – Ramiprilum 

- Zadanie nr 92 – Digoxin 

- Zadanie nr 93 – Metformini hydrochloridum 

- Zadanie nr 94 – Sól sodowa lewotyroksyny 

- Zadanie nr 95 – Bisoprolol fumaras 

- Zadanie nr 96 – Carvedilol 

- Zadanie nr 97 – Acidum Acetylsalicylicum 

- Zadanie nr 98 – Ferrosi sulfas 

- Zadanie nr 99 – Calcium 

- Zadanie nr 100 – Amantadine sulfas oraz Ornithini aspartas 

- Zadanie nr 101 – Preparat do kolonoskopii 

- Zadanie nr 102 – Memantini hydrochloridum 

- Zadanie nr 103 – Vitaminum B 
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- Zadanie nr 104 – Thiamine, Pyrioxine, Ascorbicum oraz Cholecalciferolum 

- Zadanie nr 105 – Silibinina mariani extractum sicc oraz Kalium cytricum 

- Zadanie nr 106 – Thiethylperazinum 

- Zadanie nr 107 – Itopridi hydrochloridum 

- Zadanie nr 108 – Colchicum dispert 

- Zadanie nr 109 – Diclofenacum 

- Zadanie nr 110 – Levodopa + Benserazyd 

- Zadanie nr 111 – Donepezil 

- Zadanie nr 112 – Salbutamolum 

- Zadanie nr 113 – Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum 

- Zadanie nr 114 – Haloperidol 

- Zadanie nr 115 – Nebivililum oraz Doxazosin 

- Zadanie nr 116 – Betahistine 

- Zadanie nr 117 – tolperyzone, Loratadyna oraz Ryvastygmina 

- Zadanie nr 118 – cetyrizini dihydrochloridum 

- Zadanie nr 119 – Trazodon 

- Zadanie nr 120 – Choline salicylate 

- Zadanie nr 121 – Paracetamol oraz Ibuprofen 

- Zadanie nr 122 – Dinatrii phosphas 

- Zadanie nr 123 – Metoprolol 

- Zadanie nr 124 – Lisinopril 

- Zadanie nr 125 – Czopki glicerynowe 

- Zadanie nr 126 – Budesonidum 

- Zadanie nr 127 – Beklometazon 

- Zadanie nr 128 – Insulina 

- Zadanie nr 129 – Ibuprofen 

- Zadanie nr 130 – Metronidazol 

- Zadanie nr 131 – Parcetamol 

- Zadanie nr 132 – Urapidil 

- Zadanie nr 133 – Etamsylate oraz Acenocumarol 

- Zadanie nr 134 – Nifuroksazyd oraz Furazidina 

- Zadanie nr 135 – Theophylinum 

- Zadanie nr 136 – Pancreatinum 

- Zadanie nr 137 – Hydrochlorotiazyd 

- Zadanie nr 138 – Bromhexini 

- Zadanie nr 139 – Acidum folicum 

- Zadanie nr 140 – Allopurinol 

- Zadanie nr 141 – Metoprolol 

- Zadanie nr 142 – Sotalol HCI 

- Zadanie nr 143 – Captopril 
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- Zadanie nr 144 – Kremy, maści oraz puder 

- Zadanie nr 145 – Ipratropim bromide oraz Ambroxoli hydrochloridum 

- Zadanie nr 146 – Verapamil 

- Zadanie nr 147 – Triazotan glicerolu oraz Gliceroli trinitras 

- Zadanie nr 148 – Lactuloza 

- Zadanie nr 149 – Nystatyna 

- Zadanie nr 150 – Fluconazole 

- Zadanie nr 151 – Chloramphenicol 

- Zadanie nr 152 – Aciclovirum 

- Zadanie nr 153 – Azytromycyna 

- Zadanie nr 154 – Betamethasnum 

- Zadanie nr 155 – Mupirocinum 

- Zadanie nr 156 – Bacitracinum oraz Takrolimus 

- Zadanie nr 157 – Trimebutini 

- Zadanie nr 158 – Sulfamethoxazolum 

- Zadanie nr 159 – Metamizolum natricum 

- Zadanie nr 160 – Rifaximin 

- Zadanie nr 161 – Neomycinum sulfuricum oraz Oxytetracycline 

- Zadanie nr 162 – Clotrimazolum 

- Zadanie nr 163 – Gentamycin 

- Zadanie nr 164 – Neomycinum oraz Oxytetracyclini 

- Zadanie nr 165 – Losartanum kalicum 

- Zadanie nr 166 – Hyoscine butylbromide 

- Zadanie nr 167 – Vinpocetine oraz Warfaryna 

- Zadanie nr 168 – Torasemide 

- Zadanie nr 169 – Simeticon, Diosmetite, Makrogol 

- Zadanie nr 170 – Izosorbide mononitrate, Baclofen, Indapamidum oraz Quinaprilum 

- Zadanie nr 171 – Makrogol 

- Zadanie nr 172 – Poilheksamid 

- Zadanie nr 173 – Omeprazol 

- Zadanie nr 174 – Szczepionka tężcowa 

- Zadanie nr 175 – Spironolactonum 

- Zadanie nr 176 – Igły 

- Zadanie nr 177 – Telmisartanum oraz Valsartanum 

- Zadanie nr 178 – Glimepiryd 

- Zadanie nr 179 – Acidum oraz Natrii valproas 

- Zadanie nr 180 – Acetylcysteinum 

- Zadanie nr 181 – Valsartanum + Hydrochloratiazd 

- Zadanie nr 182 – Apixaban 

- Zadanie nr 183 – Telmisartanum + Hydrochloratiazyd 
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- Zadanie nr 184 – Ticagrelor 

- Zadanie nr 185 – Szczepionka BCG 

- Zadanie nr 186 – Kalium chloratum oraz Natrium chloratum 

- Zadanie nr 187 – Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

- Zadanie nr 188 – Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu 

- Zadanie nr 189 – Szczepionka czterowalentna przeciwko grypie 

- Zadanie nr 190 – Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 

- Zadanie nr 191 – Lercanidipini hydrochloridii 

- Zadanie nr 192 – Tiaminy chlorowodorek oraz diclofenac sodu 

- Zadanie nr 193 – Lidocainy 

- Zadanie nr 194 – Dalteparinum natricum 

- Zadanie nr 195 – Lumecyclinum 

- Zadanie nr 196 – Natamycyna 

- Zadania nr 197 – Enalaprilt 

- Zadanie nr 198 – Izofluran oraz Etomidate 

- Zadanie nr 199 – Dihydroksyglinowo-sodowy węglan 

- Zadanie nr 200 – Mesalazyna 

- Zadanie nr 201 – Naproxen 

- Zadanie nr 202 – Sulfasalazinum 

- Zadanie nr 203 – Phenylbutazonum 

- Zadanie nr 204 – Betamethasone 

- Zadanie nr 205 – Chloroheksydyny 

- Zadanie nr 206 - Oxymetazolin 

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

6.  Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 

V. WIZJA LOKALNA 

1.  Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej  

u Zamawiającego. 

2.  W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi  

do komunikowania się z Wykonawcami.  

VI. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  



Nr postępowania: M-2373-13/2021 

Strona 10 z 22 
 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

- ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie  

z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2017 poz. 2211 z późn. 

zm.), a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające odpowiednio 

wymagane zezwolenie; 

- ważne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; 

- zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia przyznane 

przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, 

w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość oferty, którą składa Wykonawca. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował 

należycie, minimum trzy zamówienia polegające na dostawie przedmiotu zamówienia – 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ 

I potwierdzi ten fakt dowodem tj. referencją bądź innym dokumentem, (dokument powinien 

określać wartość i przedmiot dostaw, podmiot wystawiający dokument) lub oświadczeniem 

Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów. 



Nr postępowania: M-2373-13/2021 

Strona 11 z 22 
 

3.  Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2)  w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: 

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

b)  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 dowodów; 

c)  który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

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

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 
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2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1)  Oświadczenie (dalej JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 4 do SWZ; 

Oświadczenie, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016,  

st. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. 

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe. 

a) Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do 

wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji części IV JEDZ; 

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1 JEDZ składa każdy  

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji  

w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji; 

c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem,  

o którym mowa w pkt 2.1 JEDZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby; 

d) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał 

jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – jeżeli na etapie 

składania ofert są znane; 

e) Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – 

Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl) 
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2)  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 

3)  Kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

wartość oferty, którą składa Wykonawca; 

4)   Kserokopię zezwoleń o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zgodnie z art. 118 ust. 3 p.z.p.). Wykonawca 

zobowiązany jest wypełnić oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1 formularza JEDZ – 

Załącznik nr 4 do SWZ 

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów 

określonych w Rozdziale X SWZ. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty.  

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które części usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą,  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).  

2.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.  

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

1)  drogą elektroniczną: zamówienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl   

4.   Środki komunikacji elektronicznej: 

1)   W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacji między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/eps/portal oraz poczty 

elektronicznej. 

2)   Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty do formularza do komunikacji. 

3)   Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie ePUAP. 

4)   Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

5.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: 

Aleksandra Mesjasz, tel.660 509 959; 

2)  w zakresie merytorycznym: 

Dorota Pastok-Chomicka, email: aptekazam@poliklinika.koszalin.pl 

6.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

7.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

https://epuap.gov.pl/eps/portal
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8.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

9.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

10.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz  

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ; 

2)   oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

3)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

4)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

4.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

5.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym,  zaufanym lub podpisem osobistym. 

7.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 
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8.  Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913  

ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą 

one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa..  

9.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

www.miniportal.gov.pl 

10.  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w miniPortalu wycofać ofertę. Zmiana oferty następuje 

poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie. 

11.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

12.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ.  

3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

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

przecinku. 

5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 

7.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 

8.  Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.   

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 29.11.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W ofercie Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

2.   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  

w formacie danych (pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx) i podpisana podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 

ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 

3.   Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania  

z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) - SWZ M-2373-13/2021 SP ZOZ 

MSWiA w Koszalinie. 
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4.   Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5.   Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym, 

zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz innymi przepisami prawa, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP). W nazwie skompresowanego pliku należy zawrzeć nazwę 

Wykonawcy oraz nr referencyjny postępowania wg wzoru: FIRMA_M-2373-13/2021.pdf 

6.   Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7.   Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

8.   Ofertę należy przesłać do dnia  29.09.2021 r. do godziny 10:00. 

9.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2021 r. o godzinie 10:30.  

10.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

11.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 100%; 

2.  Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  Cena (C) – waga 100% 

C = 
Cena najniższa brutto * 

x 100% 
Cena oferty ocenianej brutto 

 

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
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a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie oferta brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
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3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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7.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

8.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

9.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

10.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 

 

Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 3 

 

Załącznik nr 4 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

 

Wzór umowy 

Wykaz dostaw 

 

 


