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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

KRS 0000456064, NIP 524-27-58-370, (dalej jako „Zamawiający” lub „SCOL sp. z o.o.”). 

Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa,  

Tel: (22) 811 06 88, e-mail biuro@scol.warszawa.pl, strona internetowa: www.scol.warszawa.pl  

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości 

zamówienia powyżej 221 000 euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) (dalej jako „Pzp”). 

Zastosowanie mają także akty wykonawcze do ustawy Pzp, w szczególności Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, 

poz. 1126 ze zm.). 

2.2. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnione zostały na 

stronie internetowej Zamawiającego www.scol.warszawa.pl od dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

2.3. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze 

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 

ewentualnymi informacjami dla Wykonawców. 

2.4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., 

poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby 

pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie.  

2. Klasyfikacja dostaw wg słownika CPV: 33600000-6 opis- Produkty farmaceutyczne  

3. Zamawiający podzielił  przedmiot zamówienia na 7 pakietów/części: 

Pakiet 1 :antybiotyki , ampułki , leki przeciwbólowe , leki przeciwcukrzycowe  

Pakiet 2: leki stosowane w zaburzeniach zdrowia psychicznego , leki psychotropowe i środki 

odurzające 

Pakiet 3:   leki różne, leki naczyniowe, leki w chorobach układu oddechowego, płyny i maści , 

aerozole, leki wziewne  

Pakiet 4:  insuliny  

Pakiet 5: lek Fraxiparina – lek przeciwkrzepliwy  

Pakiet 6: lek Xarelto – lek przeciwkrzepliwy  

Pakiet 7: lek Apiksaban – lek przeciwkrzepliwy  

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
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Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

Oferta częściowa musi obejmować cały wybrany pakiet. 

4. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem 

zamawianych ilości zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo- cenowy. 

5. Określone w formularzu asortymentowo- cenowym (zał. nr 2 do umowy)  ilości produktów 

leczniczych są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych przez Zmawiającego 

pacjentów/pensjonariuszy, posiadanych przez niego środków finansowych oraz treści zawartych 

kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek 

szacunkowe ilości produktów leczniczych: 

1) mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb Zamawiającego,   

2) są wartościami maksymalnymi zamówienia, 

3) zmiany ilości produktów leczniczych mogą nastąpić pomiędzy pozycjami w danym pakiecie, na 

zasadzie redukcji danej pozycji oraz zwiększenia innej z zastrzeżeniem nie  przekroczenia wartości 

pakietu.  

6. Zamawiający wymaga realizacji dostawy produktów leczniczych zgodnie z poniższymi przepisami 

związanymi z przedmiotem zamówienia: 

1) Ustawą z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), 

2) Ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.), 

3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących 

oznakowania produktu leczniczego i treści ulotki (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1109 ze zm.), 

4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (t.j.: Dz.U.  z 2017 r. poz. 509), 

5) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 57 poz. 347). 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych/zamiennych przy zachowaniu 

norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego 

przedmiot zamówienia. Pod pojęciem leków zamiennych rozumie się produkty lecznicze 

odpowiadające definicji określenia oryginalnego produktu leczącego zawartej w ustawie z 

dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne. 

2) Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na leki równoważne w innych 

opakowaniach  handlowych niż umieszczone w SIWZ po odpowiednim przeliczeniu ilości 

opakowań jakie Zamawiający określił w SIWZ do pełnych w górę.  

3) Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe produktów leczniczych nie były 

większe niż 100 jednostek (tzn. tabletek, kapsułek, ampułek) w pojedynczym opakowaniu 

zbiorczym leku. Wymóg ten nie dotyczy aerozoli i ilości dawek w nich zawartych. 

4) Przedmiotowe dostawy powinny zawierać świadectwo i certyfikaty dopuszczenia do 

stosowania w Polsce na żądanie Zamawiającego. 

5) Na każdym opakowaniu winny znajdować się data produkcji i ważności leku. 

6) Wykonawca dostarczał będzie produkty lecznicze własnym transportem lub za 

pośrednictwem wyspecjalizowanego kuriera, gwarantującym właściwe warunki do 

przewozu preparatów leczniczych.  
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7) Na każdym opakowaniu winny znajdować się data produkcji i ważności leku- okres 

przydatności nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby 

Zamawiającego. 

8) Zamawiający dopuszcza zmiany planowej ilości produktów leczniczych. 

9) Zamawiający dopuszcza zmiany cen jedynie w przypadku zmiany stawek VAT. 

10) Nazwy międzynarodowe, postać, dawki oraz ilości przedmiotu zamówienia określa 

formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.  

11) Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 

zamówienia wraz z niezbędnymi elementami. Przedmiot zamówienia musi być kompletny 

oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany 

przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.   

12) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, 

która jest załącznikiem Nr 6 do SIWZ. 

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE/OFERTA WARIANTOWA/ ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. nie stosuje przepisów art. 22 ust. 2 i ust. 2a oraz art. 29 ust 4 Ustawy, 

3. nie stosuje art. 29 ust. 3 a Ustawy, 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 uPzp, 

4.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

5.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, 

6.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o 

której mowa w art. 93 ust. 4 uPzp, 

7. nie ogranicza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, 

8. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

IV. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie dostawy 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) 

tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane na etapie składania ofert).W przypadku 

niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez 

Wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 u Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5. Szczegółowe wymogi dotyczące powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom zawiera 

wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

V. TERMIN WYKONANAIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we 

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu. 

Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi, którakolwiek z przesłanek/okoliczności/ wskazanych w 

art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt 1- 8 ustawy Pzp. 

a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 

24 ust. 8 Pzp. 

c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

d) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:  

 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna, że  wykonawca posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie 

sprzedaży produktów leczniczych, jeżeli przedłoży kopię aktualnego i ważnego zezwolenia - 
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decyzji administracyjnej na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego w trybie art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo 

farmaceutyczne. 

 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający uzna że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej jeżeli 

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 

- w pakiecie 1: 190 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 2: 200 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 3: 350 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 4:   50 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 5: 160 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 6: 10 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 7: 110 000,00 zł. brutto, 

W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż jeden pakiet zobowiązany jest 

wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna równą sumie kwot 

wymaganych dla poszczególnych części zamówienia na które składa ofertę.   

(Przykładowo, wykonawca składając ofertę na pakiet 1, 2 i 3 dla spełnienia warunku udziału                                     

w postępowaniu winien wykazać, że jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

minimum 740 000,00 zł.) 

 

2.3.  zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna że wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe/doświadczenie, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2 dostawy 

produktów leczniczych o łącznej wartości minimum: 

- w pakiecie 1: 130 000,00 zł. brutto,   

- w pakiecie 2: 150 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 3: 260 000,00 zł. brutto,  

- w pakiecie 4:   40 000,00 zł. brutto, 

- w pakiecie 5: 110 000,00 zł. brutto,  

- w pakiecie 6: 7 000,00 zł. Brutto,  

- w pakiecie 7: 80 000,00 zł. brutto, 

W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż jeden pakiet zobowiązany jest 

wykazać doświadczenie w zakresie zrealizowanych dostaw w wysokości  sumy wartości dla 

wszystkich pakietów, na które składa ofertę. 

(Przykładowo, wykonawca składając ofertę na pakiet 1, 2 i 3 dla spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu winien wykazać się posiadaniem doświadczenia w zrealizowaniu minimum 2 

dostawy produktów leczniczych o łącznej wartości minimum 540 000,00 zł. brutto.) 
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3. Wykonawca, zgodnie z art. 22a Pzp może w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w 

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. W przypadku gdy o zamówienie wspólnie ubiegając 

się o zamówienie dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego 

z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot na zasoby, którego powołuje 

się wykonawca. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku 

Oświadczenia wykonawca składa w formie Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Wymagania wypełnienia JEDZ: 

1) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z 

nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może skorzystać również z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Link do narzędzia utworzonego 

przez UZP : https://espd.uzp.gov.pl/ 

 

https://espd.uzp.gov.pl/
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1.1. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)- Załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowania, tj. takie dokumenty jak: 

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

2.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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2.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2.8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 

2.9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 716); 

2.10. Kopia polisy OC w celu potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z zapisem Rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2) 

2.11. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały 

wykonane zgodnie z zapisem Rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3) – załącznik nr 5 do SIWZ oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; 

2.12. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego 

produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, wydane przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego. 

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt. 2.10 Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę 

innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

4.1. w pkt 2.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

4.2. w pkt 2.2-2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

4.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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4.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2.1, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

4.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 4.1 i 4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.3 stosuje się. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.3 

zdanie pierwsze stosuje się. 

7. W przypadku gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu 

potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1-2.9 

powyżej. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENWANIA SIĘ ZAMAWIJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMNETÓ, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Informacje ogólne: 

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

1.2. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Markocka tel. 22/ 811 06 88 wew. 270 w 

godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku e-mail przetargi@scol.warszawa.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
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1.3. 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 lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

1.4. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

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

1.6. 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. 

1.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.  

2. Złożenie oferty:  

2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 

publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

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

formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

z mini Portal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

2.3. 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).  

2.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

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

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

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

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 
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pkt 2 powyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez mini Portal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(TED lub ID postępowania).  

3.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: przetargi@scol.warszawa.pl  

3.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3.2 powyżej adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

IX. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby zdolne do czynności 

prawnych w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Sposób złożenia oferty opisany jest w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ. 

6. Oferta powinna zawierać: 

6.1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ; 

6.2. wypełniony formularz asortymentowo- cenowy- załącznik nr 2 do SIWZ; 

mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
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6.3. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ; w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;  

6.4. zobowiązanie podmiotów trzecich na których zasoby powołuje się wykonawca wraz z 

oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ; 

6.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

6.6. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym 

pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. W przypadku, gdyby oferta lub załączone do niej dokumenty zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawca zobowiązany jest do ich zastrzeżenia w sposób wymagany art. 8 Pzp. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2019r. do godziny 10:00 w sposób określony w rozdziale IX 

pkt 2 siwz.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w 07.11.2019r. o godz. 11:00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

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

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia  ze wszystkimi kosztami 

wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

1.1. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 

ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z sumy 

cen netto poszczególnych elementów, które należy podać w Formularzu asortymentowo- 

cenowym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

1.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać 

podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 

zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną 

decyzję US). 

1.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
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ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr  6 do SIWZ. 

3. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia z Wykonawcami będą prowadzone  

w PLN. 

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SIWZ, Zamawiający 

dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryterium, o których mowa poniżej. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3.  Kryterium: Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia   

 Waga: 100 % 

 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

 Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 100 

 gdzie:  

 C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 

 C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty 

 gdzie 1 % = 1 pkt 

4.  W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

5.  Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

XIV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ; 

1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści 

przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 

uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę 

najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie 

niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp). 
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5. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany będzie przed 

zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument stanowiący dowód wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeśli dotyczy).  

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

8. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze 

wzorem umowy, załączonym w SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ).  

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 

ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

XV.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, 

w wysokości:  

3. Pakiet 1: 3 500,00 zł  

4. Pakiet2: 4 000,00 zł 

5. Pakiet 3: 6 900,00 zł 

6. Pakiet 4: 1 000,00 zł 

7. Pakiet 5: 3 100, 00 zł 

8. Pakiet 6:  180,00 zł 

9. Pakiet 7: 2 100,00 zł 

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości sumy przypisanych wadiów  dla poszczególnych pakietów. (Przykładowo, gdy 

wykonawca będzie składał ofertę na pakiet 1, 2 i 3 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

14 300,00 zł) 

10. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

10.1. pieniądzu; 

10.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

10.3. gwarancjach bankowych; 

10.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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10.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 20018r.,  poz. 110, 650, 1000, 1669). 

11. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych 

instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na 

Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji 

bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 46 

ust. 4a i 5 Pzp. 

12. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 

96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem tytułu: „wadium w przetargu nieograniczonym 

na dostawę produktów leczniczych na potrzeby pacjentów SCOL” bądź w inny sposób 

jednoznacznie identyfikować postępowanie, którego wadium to dotyczy.  

13. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i 

zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium w 

innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla oferty. 

14. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na 

dostawę przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

16. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

16.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie;  

16.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

16.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

XVII. WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcę, którego oferta została wybrane jako 

najkorzystniejsza stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
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2. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do 

SIWZ. Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

(dalej jako „RODO”), informuję, że: 

1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (dalej jako „SCOL”) z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa; 

1.2. w SCOL wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem 

e-mail: iod@scol.warszawa.pl  lub pisemnie na adres siedziby SCOL wskazany w siwz; 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 

1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty 

przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi 

informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące 

działalność pocztową lub kurierską; 

1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

mailto:iod@scol.warszawa.pl
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z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.9. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO**; 

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

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

RODO; 

1.10. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego..  

XX.  ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty  

2. Formularz asortymentowo – cenowy  

3. Oświadczenie JEDZ 

4. Oświadczenie ( grupa kapitałowa )  

5. Wykaz dostaw 

6. Wzór umowy  

 


