
Zamawiający:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41
tel.: 67 21 09 866, fax: 067 286 24 63
e-mail: zp@szpitalwyrzysk.pl
url:http://www.szpitalwyrzysk.com

ZP/382-03/2016

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÒW ZAMÒWIENIA

Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

DOSTAWY

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatwierdził:

                                                                Almuetaz Bellah Nasrullah
.........................................

(podpis)

Wyrzysk, 25 luty 2016 r.
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I. Informacje ogólne
1. Szpital  Powiatowy  w Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.,  zwany  dalej  „Zamawiającym”  zaprasza do 

udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  w  celu  udzielenia  zamówienia  na  dostawy  pod 
nazwą:  „Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp.  z o. o.”,  w zakresie 
zgodnym  z wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej uPzp., 
w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 wymienionej 
wyżej ustawy.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  przez  uPzp.  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.

II. Opis przedmiotu zamówienia – ustalenia ogólne
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  leków  dla  Szpitala  Powiatowego 

w Wyrzysku Sp. z o. o..
2. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem:

Kod klasyfikacji
33.60.00.00-6 Wyroby farmaceutyczne

3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  Załącznik  nr  1  –  tabele  z  wykazem 
zamawianych leków w podziale na części zamówienia.

4. Wydzielona część zamówienia w dalszej treści SIZW jest nazywana zamiennie pakietem.
5. W  załączniku  nr  1  podane  jest  przewidywane  zużycie  leków  w  okresie  objętym 

zamówieniem, podane wartości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zastrzeżeniem, że oferta musi być 

dla danej części zamówienia kompletna.
7. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części oznaczonych numerami od 1 do 12.
8. Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  przedmiotu  zamówienia  w  opakowaniach 

zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowych.
9. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach innej wielkości niż 

sugerowane w formularzach ofertowych, Wykonawca zobowiązany jest do:
9.1. podania wielkości oferowanego opakowania oraz do podania jego ceny ofertowej;
9.2. dostosowania  ilości  oferowanych  opakowań  proporcjonalnie  do  ilości  opakowań 

jednostkowych  wskazanych  w formularzu  ofertowym  przez Zamawiającego,  w  razie 
potrzeby zaokrąglając ilość oferowanych opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

10. Zamawiający wymaga realizacji dostaw do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w terminie nie 
przekraczającym od złożenia zamówienia:
10.1. - do 3 dni roboczych dla leków,
10.2. - do 24 godz. dla leków na ratunek.

11. Do każdej dostawy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu fakturę w wersji  drukowanej 
oraz w wersji elektronicznej zgodnej z formatem danych „BLOZ 11 znakowy”.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmówień uzupełniających.
14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
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16. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  części  lub  całości 
zamówienia  podwykonawcom.  W  takim  przypadku  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
wskazania  w  swojej  ofercie  części  zamówienia  (zakresu),  których  wykonanie  zamierza 
powierzyć podwykonawcom.

17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

III. Termin realizacji zamówienia
Planowany czas realizacji zamówienia określa się pomiędzy 02.04.2016 r. a 02.04.2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca  powinien  posiadać  zezwolenie  Głównego  Inspektora 
Farmaceutycznego na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie  tych  podmiotów do  oddania  mu do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy,  którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą.

4. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców,  którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 i 24b uPzp.

5. Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  będzie  w  oparciu 
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Zawiadomienie  zawierać 
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1.1.wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  z  wykorzystaniem  wzoru,  który  stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ;
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 1.2.wypełnione i podpisane tabele ofertowe w zakresie pakietów, których dotyczy oferta, 
tabele ofertowe zawiera załącznik nr 1 do SIWZ;

 1.3.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 uPzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

 1.4.oświadczenie  o  braku podstaw do wykluczenia  z  powodu  niespełniania  warunków, 
o których mowa w art. 24 uPzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 3 
do SIWZ;

 1.5.oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 Pzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 
1.6.w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z art. 24 uPzp. Wykonawca składa następujące dokumenty:
 2.1.aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 uPzp., 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a  w  przypadku  osób  fizycznych  oświadczenie  wymagane  w  pkt  1.3  niniejszej 
specyfikacji;

 2.2.aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;

 2.3.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne,  lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;

 3. W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  spełniają  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 3.1.kserokopie  świadectw  rejestracji  dla  oferowanych  produktów  z  Urzędu  Rejestracji 

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu zgodnie z obowiązującym Prawem 
Farmaceutycznym (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2008 r.,  Nr  45,  poz.  271 z późniejszymi 
zmianami),  lub  oświadczenie  o  posiadaniu  takich  świadectw i  udostępnieniu  ich  na 
każde wezwanie Zamawiającego.

 4. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
oprócz oświadczenia wymienionego w pkt 1.3 należy przedłożyć:
 4.1.zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  na  prowadzenie  działalności 

w zakresie objętym zamówieniem.
 5. Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnienie  warunku,  o  którym  mowa  w części  IV  pkt  1, 

polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych 
podmiotów  brak  jest  podstaw  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 
poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 2 dotyczących każdego 
z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.

 6. Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  wymaganych  oświadczeń 
i dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub 
pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa,  do ich złożenia w wyznaczonym terminie,  chyba że mimo ich 
złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.
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 7. Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać 
spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później  niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.

VI.  Postanowienia  dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części V SIWZ w:

 1.1.punkcie  2.1,  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio,  że  nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert;

 1.2.punkcie 2.2 i 2.3,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  potwierdzające,  że  nie  zalega  z  uiszczaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach od 1.1. do 
1.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wszystkie  dokumenty  składające  się  na  ofertę,  muszą  być  przedstawione  w  formie 

oryginałów lub  kopii  poświadczonych  za zgodność z  oryginałem  przez Wykonawcę  lub 
osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.

2. Do  sporządzenia  oferty  winny  być  wykorzystane  druki  dołączone  do  niniejszej  SIWZ. 
W przypadku  opracowania  wymaganego  dokumentu  przez  Wykonawcę  musi  być  on 
zgodny z treścią załączonych formularzy. 

3. Do  oferty  powinny  być  dołączone  wersje  elektroniczne  wypełnionych  tabel  ofertowych, 
zapisane na płycie CD-R w postaci plików obsługiwanych przez arkusz kalkulacyjny pakietu 
MS Office, wersja elektroniczna jest uzupełnieniem podstawowej oferty złożonej na piśmie 
i nie może jej zastępować.

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4.1. Pełnomocnictwo  winno  być  w  formie  oryginału,  lub  kopii  poświadczonej  przez 

notariusza,  adwokata,  radcę  prawnego  lub  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji 
wynikającej z dokumentu rejestracyjnego.

5. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 
w przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  części  V  pkt  5  SIWZ,  kopie  dokumentów 
dotyczących  każdego  z  tych  podmiotów  winny  być  poświadczone  za  zgodność 
z oryginałem przez te podmioty.

6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą  techniką  oraz  podpisana  przez  osobę  (osoby)  upoważnioną  do reprezentowania 
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
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9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę

10. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
12. Oferta  winna  być  zabezpieczona  przed  dekompletacją,  mieć  ponumerowane  wszystkie 

strony zawierające treść oferty. Wskazany jest spis treści oferty.
13. Wszystkie  zmiany  i  poprawki  dokonane  w  ofercie  muszą  być  podpisane  przez  osobę 

podpisującą ofertę. Podpis winien być czytelny lub uzupełniony imienną pieczątką osoby 
sporządzającej ofertę.

14. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
15. W przypadku złożenia oferty niezgodnej z treścią SIWZ, oferta zostanie odrzucona.
16. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeśli  Wykonawca,  nie  później  niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

17. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 
zastrzegł,  że  nie  mogą być  one udostępnione  oraz wykazał,  iż  zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 
19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. Nr z 2003 r. nr 153, poz.1503 
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności,  tzn. zastrzegł składając ofertę,  iż nie mogą być one udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. 

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w\w 
ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie  art.  89 ust.  1 pkt  1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
20.1. W szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
21. Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były 

przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  dopiskiem  „tajemnica 
przedsiębiorstwa”.

22. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
22.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  wniosek 

o udostępnienie treści wskazanej oferty,
22.2. Zamawiający  ustali  zakres  informacji,  z  uwzględnieniem  złożonego  w  ofercie 

zastrzeżenia, które mogą być udostępnione,
22.3. po  ustaleniu  zakresu  informacji  Zamawiający  ustali  miejsce,  termin  i  sposób 

udostępnienia oferty, o czym powiadomi Wykonawcę.
23. Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty 

z zastrzeżeniem art.93 ust. 4 uPzp.
24. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia 

ofert wspólnych oferta musi spełniać następujące wymagania:
24.1. każdy  z  Wykonawców  ubiegający  się  wspólnie  (np.  konsorcjum)  o  zamówienie 

oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
uPzp. i przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale V,

24.2. oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie,
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24.3. Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  lub  do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego 
zamówienia,

24.4. umocowanie może wynikać z treści umowy lub może zostać przedłożone oddzielnie 
wraz z ofertą i określeniem zakresu umocowania,

24.5. korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem,
24.6. składając oferty wspólne na formularzu oferty i w innych dokumentach dołączonych 

do  oferty  w  miejscu  nazwy  i  adresu  „Wykonawcy”  należy  wymienić  wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

VIII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu 
składania ofert.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  w  siedzibie  Zamawiającego  to  znaczy 

w Szpitalu  Powiatowym  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.  ul.  22  Stycznia  41,  w  Sekretariacie, 
w terminie najpóźniej do dnia 11.03.2016 r. do godz. 9:30

2. Koperta winna być zaadresowana:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o., 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41,

z dopiskiem:
„Oferta na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o., nie 

otwierać przed 11.03.2016 r. godz 10: 00” i opatrzona nazwą Wykonawcy.
3. Konsekwencje  złożenia  oferty  niezgodnie  z  opisem  o  którym  mowa  w  pkt  2  ponosi 

Wykonawca.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o., 89-300 Wyrzysk, 

ul. 22 Stycznia 41, w pomieszczeniu administracji  dnia 11.03.2016 r. o godz 10:00, sala 
konferencyjna.

6. Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku  nieobecności 
Wykonawcy, Zamawiający na wniosek Wykonawcy udzieli informacji z sesji otwarcia ofert.

7. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający odczyta:
1. nazwy i adresy Wykonawców,
2. ceny ofert
3. kwotę jaka została przeznaczona na wykonanie zamówienia.

X. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

1. 1. w zakresie przedmiotu zamówienia - mgr Jarosław Obuszewski - tel. (67) 210 98 53,
1. 2. w zakresie procedury – Andrzej Charczun, Ewelina Peplińska    - tel. (67) 210 98 66,
informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 10:00 – 13:00.

2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy 
przekazują  w  formie  pisemnej  lub  drogą  elektroniczną  lub  faksem,  pod  warunkiem 
niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie wątpliwości związanych:
1. 1. ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
1. 2. ze sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o., 
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.
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4. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 67 286 24 63 lub pocztą elektroniczną 
na  adres  zp@szpitalwyrzysk.pl,  pod  warunkiem  niezwłocznego  potwierdzenia  treści 
zapytania na piśmie.

5. Zamawiający  niezwłocznie,  nie  później  niż  na dwa dni  przed terminem składania  ofert, 
odpowie na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem niniejszego postępowania pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Odpowiedzi  na  pytania  zostaną  przekazane:  pytającemu  drogą  odwrotną  zapytania 
z potwierdzeniem w formie pisemnej, a wszystkim Wykonawcom, na stronie internetowej 
Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania.

7. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 
Zamawiający  może  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 
zmiany opublikuje niezwłocznie w miejscu umieszczenia pierwotnej wersji SIWZ.

8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

XI. Modyfikacja i wycofanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożona w taki sam sposób jak składana 
oferta z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1 Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad podanych poniżej i wpisać w tabelach ofertowych 

oraz w formularzu ofertowym, których wzór stanowią załączniki do SIWZ.
 2 W  ofercie  należy  podać:  nazwę  handlową  i  cenę  netto  pojedynczego  produktu, 

obowiązującą stawkę podatku VAT, wartość netto i  brutto całej  pozycji  w pakiecie oraz 
cenę netto i brutto całej oferowanej części zamówienia (pakietu).

 3 Wartość netto pozycji stanowi iloczyn ceny netto i ilości zamawianych produktów, wartość 
brutto pozycji  stanowi wartość netto pozycji  powiększona o podatek VAT, wartość netto 
pakietu  jest  sumą  wartości  netto  wszystkich  pozycji,  wartość  brutto  pakietu  jest  sumą 
wartości brutto wszystkich pozycji.

 4 Wynikające z obliczeń dziesiąte części groszy należy zaokrąglić: poniżej 0,5 groszy w dół; 
0,5 groszy i wyższe w górę do pełnego grosza.

 5 Ostateczną cenę ofertową dla pakietu stanowi suma wartości brutto.
 6 Cenę ofertową należy przedstawić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 7 Cena  całej  części  zamówienia  (pakietu)  w  formularzu  ofertowym  powinna  być  podana 

cyfrowo oraz słownie.
 8 Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XIII. Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. 
Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych.

XIV. Opis kryteriów wyboru oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena - 100 %
 (przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe). 
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2. Obliczona punktowa wartość oferty stanowi: iloraz wartości najtańszej złożonej oferty przez 
wartość oferty badanej, pomnożony przez 100.

3. Ofertą  najkorzystniejszą  zostanie  wybrana  ta  oferta,  która  otrzyma  najwyższą  ilość 
punktów.

4. W  toku  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty.

XV. Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  
wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1.  1.  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), 
siedziby  i adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze  streszczeniem  oceny 
i porównania  złożonych  ofert  zawierającym  punktację  przyznaną  oferentom w kryterium 
oceny ofert i łączną punktację,
1.  2.  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne 
i prawne,
1. 3. Wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.  4.  terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje, 
o których  mowa  w  pkt  1.1.  na  swojej  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu  publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.

 3. W przypadku,  gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do  
treści zawartej umowy

1. Istotne  postanowienia  umowy  zawiera  projekt  umowy  stanowiący  załącznik  nr 6  do 
niniejszej SIWZ.

2. W przypadku  zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie  obowiązywania  umowy, 
w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen 
netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.

3. W  przypadku  zmiany  cen  urzędowych  leków,  w  okresie  obowiązywania  umowy, 
wynagrodzenie  Wykonawcy  może  ulec  zmianie  z  dniem  wejścia  w  życie  przepisów  je 
regulujących, o wartość tej zmiany.

4. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  dokonania  innych  niż  wymieniona  w  pkt  2-3 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy.
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XVIII. Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  przepisów 
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – 
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164) oraz  przepisy 
Kodeksu cywilnego.

 XIX. Załączniki:
1. Tabele ofertowe
2. Oświadczenie z art.22 uPzp
3. Oświadczenie z art.24 uPzp.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
5. Formularz oferty
6. Projekt umowy
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