
 

 

 

 

           Zamawiający: 

         SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY 

         ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

         UL. SITARSKICH 3 

         05-830 NADARZYN 

 

 

 

 

Nr referencyjny  SPGZOZ.271.1.2022 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SWZ) 

   

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 

 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami) pn. 

 

 

 

ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE 

 

 

 

 

  

Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadarzyn, dnia 17.08.2022 r. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Specyfikacja niniejsza zawiera: 

Nazwa części SWZ Nr strony/zał. 

Instrukcja dla Wykonawców 1-17 
Wzór Formularza Oferty 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Projektowane postanowienia umowy 

 

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

zamówienia 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

Zał. Nr 1 

Zał. Nr 2 

Zał. Nr 3 

Zał. Nr 4 

 

Zał. Nr 5 

 

Zał. Nr 6 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE  

05-830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3   

Regon: 017185354;   NIP: 534-21-45-477   

Telefon: 022 729-81-28;  fax: 022 739-79-19   

Strona internetowa: zoznadarzyn.pl    

e-mail: kontakt@zoznadarzyn.pl 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

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

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”.  

2.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji  

   treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji 3 Wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, spełniające w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert. W przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje nie mogą 

prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 
 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:      
33651600-4 Szczepionki  

 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest zakup  oraz  sukcesywna  dostawa szczepionek, z podziałem na 

n/w części:  

 

CZĘŚĆ NR 1: 

Szczepionka polisacharydowa skoniugowana (13-walwntna adsorbowana) przeciwko pneumokokom, 

przeznaczona do stosowania u dzieci od 6 tygodnia życia do 17 roku życia i powyżej 18 lat życia oraz u 

osób w podeszłym wieku 300 szt.; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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CZĘŚĆ NR 2: 

Szczepionka skoniugowana  przeciwko inwazyjnej chorobie  meningokokowej wywołanej przez 

Neisseria Meningitidis  grupy A, C, W135 i Y dla osób powyżej 6 tygodnia życia  100 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 3: 

Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponentna acelularna), 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV), i przeciwko 

Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana), zawierająca trzy antygeny 

krztuścowe bezkomórkowe, 300 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 4: 

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca         dwa 

antygeny krztuśca - toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby 

typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana 0,5 ml 

zawiesiny w ampułko-strzykawce, z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. 250 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 5: 

Szczepionka do czynnego uodpornienia przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dzieci do ukończenia 9 

miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych do wstrzyknięć podskórnych  

i domięśniowych, 100 szt..; 

 

CZĘŚĆ NR 6: 

Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, koniugowana (20-walentna, adsorbowana)  

Czynne uodparnianie osób w wieku 18 lat i starszych w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej i 

zapaleniu płuc wywoływanym przez bakterie  Streptococcus  pneumoniae, 200 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 7: 

Szczepionka 9 walentna  przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowana, adsorbowana), 300 

szt.; 

                                                                                                   

CZĘŚĆ NR 8: 

Szczepionka (HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B (rDNA absorbowana) przeznaczona do uodparniania nie szczepionych 

wcześniej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zarażenie wirusami zapalenia 

wątroby typu A i B, 60 szt.; 

                                                                                                                      

CZĘŚĆ NR 9: 

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana, do 

stosowania u osób od 19 roku życia, 50 szt.;  

 

CZĘŚĆ NR 10: 

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, adsorbowana, 

do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia do 18 roku życia włącznie, 200 szt.; 

                                                                                                       

CZĘŚĆ NR 11: 

Szczepionka przeznaczona do uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu 

A (WZW A) inaktywowana, adsobowana, do stosowania u młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, 150 

szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 12: 

Szczepionka rekombinowana  przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny do 

wstrzyknięć zawierająca 10 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs 0,5ml (dawka dla dzieci), w 

postaci ampułko-strzykawki, 50 szt.; 
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CZĘŚĆ NR 13: 

Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny do 

wstrzyknięć zawierająca 20 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs,  1ml (dawka dla dorosłych). 

Do podawania w schemacie: 0-7, 21 dni i 12 m-cy, 400 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 14: 

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9 miesiąca życia, 

200 szt.; 

                                                                                                                                 

CZĘŚĆ NR 15: 

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu (rozszczepiony wirion),  inaktywowana. Wskazana do 

stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze – 10 ampułko-strzykawek po 

0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawek) lub opakowanie pojedyncze 1 ampułko-strzykawka 

po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku.  1 100 szt.; 

 

 

CZĘŚĆ NR 16: 

Szczepionka sezonowa przeciw grypie, żywa ateunowana do stosowania u dzieci i młodzieży powyżej 24 

miesiąca życia. Podawana drogą donosową 50 szt.;  

 

CZĘŚĆ NR 17: 

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca  dwa antygeny 

krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i 

haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana.  

Fiolka z proszkiem + ampułko-strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 

szt.,  200 szt.; 

                                                                                                  

CZĘŚĆ NR 18: 

Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi,(bezkomorkowa,złożona) polimelitis (inaktywowana) 

i haemophilius typu B (koniugowana adsorbowana) zawierająca trzy antygeny krztuścowe, 200 szt.; 

                                                              

CZĘŚĆ NR 19: 

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, adsorbowana, o zmienionej 

zawartości antygenów) przeznaczona do szczepienia przypominającego (booster) osób w wieku od 4 lat 

oraz kobiet w trzecim trymestrze ciąży, 200 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 20: 

Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze,   cały wirus 

inaktywowany, stosowana u dzieci powyżej 1 roku do 15 lat, w dawce 0,25 ml,  400 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 21: 

Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze,   cały wirus 

inaktywowany, stosowana u osób  w wieku 16 lat i starszych, w  dawce 0,5 ml, 350 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 22: 

Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi, krztuścowi, bezkomórkowa złożona oraz poliomyelitis 

inaktywowany, adsorbowany o zmniejszonej zawartości antygenu, 20 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 23: 

Szczepionka przeciw meningokokom grupy B skoniugowana, adsorbowana do uodpornienia osób w 

wieku 2 miesięcy i starszych, przeciw infekcyjnej chorobie meningokowej 400 szt.; 

 

CZĘŚĆ NR 24: 
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Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 5 antygenów 

krztuśca), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów.  0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań w 

ampułko-strzykawce z 2 osobnymi igłami – opakowanie po 1; 300 szt.; 
 
2.  Przedmiot  zamówienia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  prawnym  określonym  w  ustawie  o   

wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) oraz ustawie prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126 

poz. 1381, z 2001 r., tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz.533.), w szczególności:    

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

Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczone znakiem CE.    

2)  Dla    każdego    z    wyrobów    medycznych    objętych    przedmiotem    zamówienia    

wymaga się  dostarczenia  instrukcji  używania  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  

wymagania techniczno- eksploatacyjne  wyspecyfikowane    przez    Zamawiającego    oraz    

określającego przewidywane  zastosowanie  wyrobu  zgodne  z  oczekiwaniami  Zamawiającego.  

Nadruk  na opakowaniu  lub  ulotka informacyjna  spełniające  powyższe wymagania treściowe 

będą uznane za wystarczające do spełnienia tego warunku.   

3)  Okres przydatności do użytku zamawianych szczepionek nie może być krótszy niż 12 

miesięcy licząc od daty dostawy, z wyjątkiem szczepionek, które ze względu na swą specyfikę 

wymagają krótszego terminu.   

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

dostawy  cząstkowej)  zapakowany w sposób  gwarantujący  jego sterylność    i    nienaruszalność 

fizyczną.  Wymaga  się  ponadto, aby szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia posiadały 

odrębne opakowanie; pakowania  zbiorczego  nie  dopuszcza  się.  Nie  spełnienie  pow.  

warunków  może  skutkować  brakiem finalizacji odbioru danej partii dostawy przy założeniu 

zwłoki z winy Wykonawcy.    

5)  W  okresie  obowiązującej  umowy  zastrzegamy  możliwość  korzystania  z  promocji  na   

każdą  szczepionkę, o ile cena jest niższa niż cena jednostkowa.  

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:  

1)  Dostawa    przedmiotu    zamówienia    sukcesywnie    w    okresie    trwania    zamówienia,    

na    pisemne,  faksowe  lub  telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do 3-ech dni.    

2)  Dostawa    przedmiotu    zamówienia    każdorazowo    do    siedziby    Zamawiającego    na  

wyłączny  koszt Wykonawcy.    

3)  Dostawa    przedmiotu    zamówienia    przy    pomocy    środka    transportowego    

zapewniającego  nienaruszalność  przedmiotu    dostawy.    Uszkodzenia    szczepionek    lub    

opakowań    szczepionek  powodujące    niezgodność  z    warunkami    zamówienia    lub    

ujemnie    wpływające    na    funkcjonalność  zamawianych  wyrobów  obciążają w całości 

Wykonawcę.     

4)    Dostawa    przedmiotu    zamówienia    w    terminie    do    3    dni    od    chwili    złożenia    

telefonicznego,  faksowego  lub    pisemnego    zapotrzebowania.    Z    uwagi    na    strategiczny    

charakter    zamówienia  opóźnienie  dostawy  nie poprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron 

będzie bezwzględnie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w projekcie umowy, a 

w przypadku powtarzających się uchybień również  rozwiązaniem  umowy  z  winy  

Wykonawcy.  Wymóg  powyższy  będzie  traktowany  przez Zamawiającego rygorystycznie.    

5)  Poszczególne    dostawy    przedmiotu    zamówienia    w    ilości    każdorazowo    

wymaganej    przez   

Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakupu  łącznie  mniejszej  lub  większej  

ilości szczepionek, niż określona w pkt. 1 swz. Zakres dostawy będzie determinowany 

rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Ilości wskazane  w  pkt. 1 swz  mają  charakter  

wielkości  prognozowanych,  a  nie  bezwzględnych.  

Warunki odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego  

1.  Przedmiot dostawy będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w pkt. 2 swz. 

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

2.    Odbiór  każdej  partii  przedmiotu  dostawy  następował  będzie  na  terenie  siedziby  

Zamawiającego zlokalizowanej  w  Nadarzynie  przy  ul.  Sitarskich  3,  chyba  że  strony  

uzgodnią  inne  miejsce  odbioru  w zapotrzebowaniu.    
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3.  Odbiór  każdej  partii  przedmiotu  dostawy  dokonywany  będzie  wyłącznie  przez  osoby  do  

tego  wyznaczone  i wskazane w zapotrzebowaniu.    

4.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedkładać  dla  każdej  dostarczonej  partii  przedmiotu  

dostawy  w  dniu jej odbioru:   

1)   Instrukcję używania wyrobu, o której mowa w pkt. 2 ust. 2 swz,   

2)    Dokument  gwarancyjny  z  określeniem  terminu  ważności  szczepionek.  Nadruk  na  

opakowaniu  lub ulotce informacyjnej  szczegółowo  określający  datę  ważności  danej  partii  

szczepionek  będzie  uznany za spełnienie tego warunku.  

 

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie występują czynności, których wykonanie polega  

 na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1974 r. 

- Kodeks Pracy. 

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

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

5.  Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa   

  w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

6.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług 

lub robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę, na etapie składania ofert, wizji lokalnej lub 

sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.   

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE  

 

1. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

2. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku albo wszystkich części zamówienia. Zamawiający 

nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa 

opcji dla każdej części). 

 

 

VI. PODWYKONAWSTWO  

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  kluczowych  

     zadań dotyczących zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1  

do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy 

ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane.  
 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek 

obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek, 

wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie 

przesłanek fakultatywnych określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, tj.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 
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1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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;  

2) 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. 

 Samooczyszczenie Wykonawcy - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 

Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

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

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie 

są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczególnych 

wymagań;  

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

to z odrębnych przepisów - posiadanie  aktualnej  koncesji,  zezwolenia,  licencji  lub dokumentu  

potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  wpisany  do  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub 

handlowych,  prowadzonych  w  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej,  w  którym  wykonawca  

ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  –  tj.    posiadanie  aktualnego  zezwolenia/  koncesji  na 

prowadzenie  hurtowni  farmaceutycznej  lub  w  przypadku  producenta  –  zezwolenie  na produkcję,  

a  także  na  obrót  hurtowym  środkami  farmaceutycznymi  –  jeżeli  wymagane  są przepisami prawa 

(w tym zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne) albo inne przewidziane w  obowiązujących  

przepisach  prawa  zezwolenie  na  obrót  środkami  farmaceutycznymi będącymi przedmiotem 

zamówienia;  

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczególnych wymagań;  

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 

  

 

2. Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału. 
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1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot  

na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;  
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których 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 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza,  

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą; 

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w ust. 2, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy; 

6)  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

 

IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunku posiadania uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 

- dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: aktualne  zezwolenia/  koncesji  na  prowadzenie  

hurtowni farmaceutycznej  lub  w  przypadku  producenta  –  zezwolenie  na  produkcję,  a  także  

na  obrót  hurtowym środkami  farmaceutycznymi  –  jeżeli  wymagane  są  przepisami  prawa  (w  

tym  zgodnie  z  Ustawą  Prawo farmaceutyczne)  albo  inne  przewidziane  w  obowiązujących  

przepisach  prawa  zezwolenie  na  obrót środkami farmaceutycznymi będącymi przedmiotem 

zamówienia 

2. W przypadku skorzystania z prawa do negocjacji, wraz z zaproszeniem do negocjacji, o którym 

mowa w art. 289 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie 

wszystkich Wykonawców, których zamierza zaprosić do negocjacji, do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych.  
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X.  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu miniPortalu, który 

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

      https://epuap.gov.pl/wps/portal  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

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

do komunikacji”. 

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

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 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. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.  

6. W postępowaniu udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcami, 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji”, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia BZP. 

7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. 

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

poz. 2415). 

 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Michał Bieńkowski; Tel. 

22 729-81-28; adres e-mail: mbienkowski@zoznadarzyn.pl; Anna Nowek adres e-mail 

anowek@zoznadarzyn.pl 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 15 września 2022r.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Przygotowanie oferty 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:mbienkowski@zoznadarzyn.pl
mailto:anowek@zoznadarzyn.pl
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1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi 

składający ofertę; 

3) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej 

niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam 

podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym 

Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty; 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz przepisami prawa;  

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,  

lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem      

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia/załączniki, o których mowa  

w treści niniejszej specyfikacji, sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami - załącznikami; 

7) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego i nie wymaga 

dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza 

dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty. 
 

2. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ ; 

2)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ; 

Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby oraz 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

 nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego – załącznik Wykonawcy; 

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik Wykonawcy, oraz  

- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4  ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ. 

5) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych 

podmiotów – zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów, sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 
 

3. Informacje o formie składania oświadczeń i dokumentów. 

1) Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te stanowią dowody potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzory 

oświadczeń Wykonawcy stanowią załączniki  nr 2 i 3 do SWZ; 

2) Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 składają odrębnie:  
a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
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potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy; 

3) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp,  zwane dalej w 

niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej,  

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia  

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087); 

4) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 3, przekazywane  

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio  

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

5) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub   

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski; 

6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 

w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument; 

7) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej; 

8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 7 dokonuje w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie  

do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie  

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

b) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt. 7, może dokonać również notariusz;  

10) Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią  

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału;  

11) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

12)  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 
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papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej; 

13) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w ust. 12, dokonuje w przypadku:  

 a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,  

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

 b)  oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, 

 c)   pełnomocnictwa – mocodawca; 

14) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 12, może dokonać również notariusz; 

15) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

16) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:  

 a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,  

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych, 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 

treści na monitorze ekranowym,  

c)  umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku, 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

     zapisanych informacji; 
18) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność; 

19) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 

one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich 

złożenia, poprawienia  uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że, oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania; 

20) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 18, 

aktualne na dzień ich złożenia; 

21) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

22) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 

zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku 

podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów; 

23) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia; 

24) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może  

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
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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, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

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

przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być 

one udostępniane, oraz wskazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

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

i w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania  

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, 

musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.  

Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu 

poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; 

) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00. 

2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

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

związana z postępowaniem. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

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

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie 

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2022r. o godzinie 10:30, poprzez użycie mechanizmu 

do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i 

następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

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

9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach zawartych w ofertach.  

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. W celu obliczenia ceny oferty, Wykonawca wypełnia formularz oferty (formularz cenowy) stanowiący 

załącznik nr 1 do SWZ. W  formularzu  cenowym należy  podać  cenę  jednostkową  brutto  jednego  

opakowania (szt.) szczepionki  oraz  cenę  ogólną  oferty (na  każdą  część  oddzielnie), stanowiącą sumę  

oferowanych  cen jednostkowych pomnożoną przez ilość (szt.).   

2.  Cena  jednostkowe  podane  w  formularzu  ofertowym  określone  przez  Wykonawcę,  mają  

charakter ryczałtowy i nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia.  

3.  Cena  oferty  musi  być  podana  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Zaokrąglenia  

należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.  

4. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty, a także wszystkie 

potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

5.Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia Wykonawcy za 

prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich 

wymogów związanych z realizacją zamówienia. 

 

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XVIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  

 

1. Kryteria oceny ofert:  cena oferty brutto - 100%. 

 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty. 

1) Wartość punktowa kryterium „cena” obliczona według wzoru:   

Cena najniższa/cena oferty badanej x 100 x 100% 

2) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.   

 

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium oceny 

ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie 

mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną. 
 
 

XIX. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OMYŁEK 



 

15 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  

z uwzględnieniem treści punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie (w przypadku rozbieżności zapisu ceny ofertowej brutto przedstawionej 

liczbowo i słownie, Zamawiający uzna za cenę oferty zapis liczbowy, dokonując odpowiedniej 

poprawy zapisu słownego); 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 SWZ, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

XX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty poprzedzonego aukcją 

elektroniczną. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej 

oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający będzie prowadził negocjacje, poinformuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty,  

o wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji; 

2) których oferty zostały odrzucone;  

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa  

w art. 288 ust. 1 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana. 

3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, z uwzględnieniem treści art. 577 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejsza ofertę albo unieważnić  

postępowanie. 
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XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIII. WARUNKI UMOWY 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu  

     widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji, danych zawartych w ofercie, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy 

objętymi załącznikiem nr 4 do SWZ, pn. Projekt umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeks cywilny.    

           

XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Informacje ogólne. 

Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp. 

 

2. Środkami ochrony prawnej są: 

1) odwołanie, 

2) skarga do sądu. 

 

3. Odwołanie 

1) Odwołanie przysługuje na: 

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

- zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której był obowiązany  

na podstawie ustawy, 

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania; 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie zgodnym z art. 515 ustawy Pzp; 

3) Odwołujący przekazuje odwołanie albo jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu  

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

tego terminu.  

 

4. Skarga do sądu. 

1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 

2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,  

za pośrednictwem Prezesa Izby, zgodnie a art. 580 ustawy Pzp. 

 

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy,  

w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 
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XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  

informuje, że:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Dyrektora SPGZOZ Nadarzyn 05-

830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3  Regon: 017185354;   NIP: 534-21-45-477  Telefon: 022 729-81-28;  

fax: 022 739-79-19  Strona internetowa: zoznadarzyn.pl    

 

− Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- iod@zoznadarzyn.pl 

− Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

− Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze, wynikający z przepisów prawa, nakładający obowiązek realizacji konkretnego 

zadania, 

− Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,  

a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania, 

− Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji, 

− Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł 

publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób 

fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych, 

− Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane 

do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich 

przetwarzania, 

− Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

- usunięcia, 

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu. 

− W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo  

do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

− Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

− Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
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