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      Sokółka dn. 26.02.2021r. 

 
Klauzula 

informacyjna z art. 13 RODO dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-

100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, email: sekretariat@szpitalsokolka.pl, telefon: 85 72 20 463. 
2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: iod@szpitalsokolka.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji 
recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów, Znak sprawy: 
SPZOZ  LEKI / 2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  RODO. 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.   

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym nie będą profilowane. 
Rozdział 1. Postanowienia specyfikacji warunków zamówienia 
§ 1. Nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 
prowadzonego postępowania  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 
16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40 

NIP-545-14-93-579; Regon – 050653170 
tel: 085-7220464  fax: 085-7220464 

e-mail:  przetargi@szpitalsokolka.pl           www.szpitalsokolka.pl    miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2021       Identyfikator postępowania77616d52-05dd-4113-b145-6a3283114523 

Kierownik zamawiającego : 
Jerzy Kułakowski  
Członkowie komisji przetargowej:  
Andrzej Dowgiert, Agnieszka Kowalewska, Anna Januszkiewicz, Małgorzata Jakimik, Bożena Gromulska 
nadzór formalno prwany: Andrzej Krzywosz 
 
 
 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

http://www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html
mailto:sekretariat@szpitalsokolka.pl
mailto:iod@szpitalsokolka.pl
mailto:spzozska@go2.pl
http://www.szpitalsokolka.pl/


 

§ 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
www.szpitalsokolka.pl                           www.szpitalsokolka.pl              miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
§ 3. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 p.z.p. oraz niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),  

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2415), 

3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich 

równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do 

euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), 

4) Rozporządzenie 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. z 2020 r poz. 2452), 

5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalsokolka.pl oraz na stronie MiniPortalu od dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert. 

4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za 

pośrednictwem MiniPortal. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

6. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu dodatkowych dostaw zgodnie z 

art. 214 ust 1 pkt 8 Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w 

art. 94 p.z.p.  

§ 4. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. 

pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów CPV - 33600000-6 Produkty 
farmaceutyczne;  33141121-4 Szwy chirurgiczne. 

2. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w Dodatku nr 2 
asortymentowo-cenowym do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

3. Ilości zawarte w Dodatku nr 2  są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb 
będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość asortymentu, który należy dostarczyć). 

4. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej ilości przedmiotu zamówienia opisanego w Dodatku nr 2, a także 
nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta 
nie mniej niż 80% wartości asortymentu. 

§ 5. Informację o przedmiotowych środkach dowodowych 
1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych dla grup: 68; 70-76; 90-96, wykonawca składa je 

wraz z ofertą. 
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są 

niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

3. Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).  

4. Firmowy, czytelny dokument producenta lub dystrybutora asortymentu z którego ma jednoznacznie wynikać, iż 
oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji asortymentu 
której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka). 

5. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub próbek 
asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w dodatku nr 2 do SIWZ. 
Dokumenty lub próbki  zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego. 

http://www.szpitalsokolka.pl/
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§ 6. Termin wykonania zamówienia 
1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba Zamawiającego zgodnie  dodatkiem nr 3 do SWZ. 
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z zachowaniem terminów ustalonych w Ustawie Prawo Zamówień 

publicznych. 
§ 7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z 

okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 
2) w art. 109 ust. 1  pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 
albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach 
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.  Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, 
o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

§ 8. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz 

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 
minimalne poziomy zdolności. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych dokumentów lub 
oświadczeń dołączonych do oferty. 

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

§ 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
2. Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności; 



 

3) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem 
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

5)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego,  
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,  
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,  
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono 

karę aresztu  – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:  
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-

kłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),  
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia 

wolności lub karę grzywny,  
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,  
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności 

lub karę grzywny,  
i) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy. 
7) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w 
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ - Dodatek nr. 4 do SWZ), stanowiącego Załącznik nr 
2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie JEDZ 
należy wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

8) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy zagraniczni: 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o których mowa w § 9 ust.2 pkt.2-3. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  nie otwarto jego likwidacji, nie 
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedur. Dokumenty, o którym mowa 
powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert. 



 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się. 
Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

§ 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem 

formy pisemnej. 
2. Adres, nr telefonu, faxu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy są wskazane w §1 SWZ. 
3. 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: 
przetargi@szpitalsokolka.pl 

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Dowgiert St. inspektor d/s zamówień 
publicznych, tel/fax. 85 7220464 email: przetargi@szpitalsokolka.pl 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien posiadać konto na 
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

6. 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.  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

8. 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 . 

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej  SWZ.  Dane  
postępowanie  można  wyszukać  również  na  Liście wszystkich postępowań w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ   
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ) na 

zasadach określonych w art. 135 ustawy Pzp, kierując wniosek na adres: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: przetargi@szpitalsokolka.pl.   

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 
138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 
odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.   

3) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie 
ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.   

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania.   

5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert zmienić treść specyfikacji 
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.   

6) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 

7) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych  wyjaśnień lub zmian SWZ, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.   

§ 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 
1. W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Zamawiający wezwie w 

określonym terminie do złożenia wymaganych próbek lub dokumentów. 
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2. Dokumenty lub próbki należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera lub osobiście w siedzibie pod 
adresem wskazanym, w § 1  SWZ. 

§ 12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Dowgiert St. inspektor d/s zamówień 

publicznych, tel/fax. 85 7220464 email: przetargi@szpitalsokolka.pl 
§ 13. Termin związania ofertą 
1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 90 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.05.2021r. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa 

w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 
1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
§ 14. Opis sposobu przygotowywania oferty 
1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może powodować odrzucenie oferty: 
1) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu. Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  
dostępna  dla wykonawców  na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, 
pdf, rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3) Wszelkie pisma w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie 
opierał się na tekście przetłumaczonym, tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest 
wymagane, jeżeli zamawiający wyrazi zgodę, której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, 

4) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o 
zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty 
podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w 
handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane 

5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w (dodatku 4 do SWZ), dodatek 2 asortymentowo-
cenowy do SWZ, przedmiotowe środki dowodowe w zakresie wymaganym w SWZ, dowód wniesienia wadium (zgodnie 
z zasadami opisanymi w SWZ), upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika 
z innych dokumentów dołączonych do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  

6) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), 

7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako konsorcjum), w której może być zaoferowana tylko 
jedna cena, 

8) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.),  które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być  załączone do oferty z 
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Zastrzeżenie  informacji, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. 
Nr 153,  poz. 1503, z późn. zm.), będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich  odtajnieniem. 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 

mailto:przetargi@szpitalsokolka.pl


 

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). 

9) 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. 

10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
11) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
zamówienie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. 

12) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
§ 15. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Składania ofert: odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),  do dnia 30.03.2021r do godziny 10:00. 
§ 16. Termin otwarcia ofert 
1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego sala konferencyjna pok. 106, 30.03.2021r. o godzinie 10:10. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację 

z otwarcia ofert. 
§ 17. Sposób obliczenia ceny 
1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), wypełniając wszystkie pola formularza 

oferty  i następnie wyniki te wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w 
jej skład elementów. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie : 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
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 
4) niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody 
na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym 
terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

4. Przed obliczeniem ceny oferty oferent powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 
1) Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
2) Ceny jednostkowe asortymentu netto i brutto mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z 
2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 
5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmująca podatek od towarów i usług (VAT). 
6. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego 

będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. 
§ 18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów dla grup 1- 6 oraz 8-96: 

1. 60% - cena – znaczenie czynnika 0,60 
2. 40% - termin dostawy – znaczenie czynnika – 0,40 

Suma punktów uzyskana w obu kryteriach zdecyduje o stopniu korzystności oferty. 
2. Sposób oceniania ofert: 

1) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena 60pkt.), zostanie 
zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 
     (n : w) x a x 100 – gdzie: 
 n – najniższa wartość z zaoferowanych, 
 w – wartość z oferty badanej  
 a – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 1); 
2) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik (termin dostawy 40pkt. w 
zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 
     (N’ : W’) x A’ x 100 – gdzie: 



 

 N’ – najniższa wartość z zaoferowanych, 
 W’ – wartość z oferty badanej  
 A’ – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 2); 
 
3. Wszystkie oceny członków komisji zostaną wpisane do protokołu postępowania. 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów wskazanych w ust.1. 
 
6. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów dla grupy 7: 

1) 60% - cena – znaczenie czynnika 0,60 
2)          30% - termin dostawy – znaczenie czynnika – 0,30 
3)          10% - Jakość funkcjonalność – znaczenie czynnika – 0,10 
Suma punktów uzyskana w obu kryteriach zdecyduje o stopniu korzystności oferty. 
7. Sposób oceniania ofert: 

1) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena 60pkt.), zostanie 
zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 
     (n : w) x a x 100 – gdzie: 
 n – najniższa wartość z zaoferowanych, 
 w – wartość z oferty badanej  
 a – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 1); 
2) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik (termin dostawy 30pkt. w 
zakresie dopuszczonym do oceny 2 do 8 dni), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 
     (k : m) x b x 100 – gdzie: 
 k – wartość pkt. oferty badanej  
 m – najwyższa wartość przyznanych pkt. 
 b – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 2) 
3)w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najwyższy wskaźnik (jakość funkcjonalność 
10pkt.), zostanie zastosowany następujące działanie: 
 Punkty w kryterium „Jakość” zostaną przyznane w oparciu o poniższe cechy charakterystyki systemu napełniania 
parownika zastosowanego w oferowanym produkcie leczniczym 
- Adapter wielokrotnego użytku, nakręcany na butelkę  - otrzyma 0 punktów. 
- Adapter jednorazowy fabrycznie zamontowany na butelce, umożliwiający bezpośrednie napełnianie parownika be zużycia 
dodatkowych nakręcanych elementów łączących butelkę z parownikiem – otrzyma 10 punktów. 
8. Wszystkie oceny członków komisji zostaną wpisane do protokołu postępowania. 
9. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
10. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów wskazanych w ust. 6. 
§ 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych oraz w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
1.Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
4) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym 

interesem publicznym 
5) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, 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. 

6) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 
5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko 
jedną ofertę 



 

7) 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 albo unieważnić 
postępowanie 

§ 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 
1. Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr 3 do SWZ. 
2. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie podany w ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
3. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub drogą korespondencyjną w terminie do 5 dni roboczych 

od daty wyznaczonej przez Zamawiającego. 
4. Nie dotrzymanie terminu określonego w ust. 3 będzie traktowane jako uchylanie się od podpisania umowy. 

§ 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o 
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu IX ustawy z dnia 11 września 
2019r r. Prawo zamówień publicznych.  

4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320).oraz przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

§ 21. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  
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, 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) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:  
1) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w 

rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o 
którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego,  

2) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny,  

3) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony 
środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;  

4) 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;  

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wy-eliminować w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;  

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo 
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, 
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  



 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 1, wskazuje podstawy wykluczenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie 
byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 
pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

§ 22. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
1. Szczegółowy opis części zamówienia stanowi dodatek nr 2 do SWZ zawierający 96 części. 
2. Jeżeli jest mowa o ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami 

zamówienia, wykonanie części zamówienia. 
§ 23. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które 
zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do 
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej 
niż maksymalna liczbie części 
1. Ofertę można składać do wszystkich części zamówienia. 

§ 24. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium 
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium dla grup w których Wykonawca składa ofertę. W przypadku wniesienia wadium 

w pieniądzu uważa się je za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na  wskazanym rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

 

Nr. grupy Kwota wadium PLN 

dla grupy 1 5940,00 

dla grupy 2 83,39 

dla grupy 3 3190,50 

dla grupy 4 5746,50 

dla grupy 5 852,53 

dla grupy 6 1986,96 

dla grupy 7 652,50 

dla grupy 8 315,00 

dla grupy 9 3938,70 

dla grupy 10 2100,00 

dla grupy 11 239,70 

dla grupy 12 686,40 

dla grupy 13 234,00 

dla grupy 14 1320,15 

dla grupy 15 722,70 

dla grupy 16 381,00 

dla grupy 17 1068,00 

dla grupy 18 705,02 

dla grupy 19 266,61 

dla grupy 20 57,13 

dla grupy 21 792,63 

dla grupy 22 134,87 

dla grupy 23 2933,24 

dla grupy 24 3189,45 

dla grupy 25 1463,03 

dla grupy 26 1469,42 

dla grupy 27 283,29 

dla grupy 28 111,03 

dla grupy 29 4450,22 

dla grupy 30 113,74 

dla grupy 31 1621,70 

dla grupy 32 1821,92 

dla grupy 33 227,90 



 

dla grupy 34 1854,57 

dla grupy 35 3139,50 

dla grupy 36 1304,75 

dla grupy 37 1009,20 

dla grupy 38 513,00 

dla grupy 39 256,50 

dla grupy 40 613,80 

dla grupy 41 433,92 

dla grupy 42 391,14 

dla grupy 43 825,60 

dla grupy 44 188,70 

dla grupy 45 6336,05 

dla grupy 46 9915,58 

dla grupy 47 240,00 

dla grupy 48 1568,70 
dla grupy 49 127,80 

dla grupy 50 240,12 

dla grupy 51 162,30 

dla grupy 52 336,00 

dla grupy 53 1956,78 

dla grupy 54 1526,75 

dla grupy 55 398,15 

dla grupy 56 73,20 

dla grupy 57 1736,22 

dla grupy 58 677,55 

dla grupy 59 918,18 

dla grupy 60 3105,93 

dla grupy 61 116,46 

dla grupy 62 245,07 

dla grupy 63 43,20 

dla grupy 64 3292,20 

dla grupy 65 2208,00 

dla grupy 66 2964,00 

dla grupy 67 321,60 

dla grupy 68 132,90 

dla grupy 69 210,66 

dla grupy 70 3482,71 

dla grupy 71 1257,47 

dla grupy 72 1145,73 

dla grupy 73 2264,46 

dla grupy 74 417,12 

dla grupy 75 1271,69 

dla grupy 76 359,13 

dla grupy 77 972,00 

dla grupy 78 1436,48 

dla grupy 79 720,00 

dla grupy 80 8515,35 

dla grupy 81 122,15 

dla grupy 82 46,44 

dla grupy 83 1000,50 

dla grupy 84 1899,00 

dla grupy 85 412,71 

dla grupy 86 183,24 

dla grupy 87 163,16 

dla grupy 88 323,16 

dla grupy 89 427,26 

dla grupy 90 1296,89 



 

dla grupy 91 378,46 

dla grupy 92 95,62 

dla grupy 93 1167,60 

dla grupy 94 20,82 

dla grupy 95 114,84 

dla grupy 96 398,11 

Wadium razem 128135,36PLN 

 
Wadium  należy wnieść do dnia 30.03.2021r do godziny 10:00. 

 
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Bank 

Spółdzielczy w Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 z dopiskiem WADIUM i tytułem postępowania. 
4. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z 

okoliczności: 
1)     upływu terminu związania ofertą; 
2)     zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3)     unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 

wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia 

albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą 

wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX. 
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi 
oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 
zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po 
jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana. 
§ 25. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego 
wniesienia 



 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
§ 26. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

§ 27. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje 
zawarcie umowy ramowej 
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

§ 28. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

§ 29. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 
1. Zamawiający nie wymaga. 

§ 30. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, 
jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na 

uwarunkowania wykonawcy. 
§ 31. Informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny 
1. Zamawiający będzie najpierw badał i oceniał oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.  

§ 32. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 
1. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 

§ 33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

§ 34. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95, 
jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 
1. Zamawiający nie wymaga. 

§ 35. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie 
wymagania 
1. Zamawiający nie wymaga. 

§ 36. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których 
mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 
1. Zamawiający nie zastrzega. 

§ 37. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje 
takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
1. Zamawiający nie zastrzega. 

§ 37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych 
do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 
1. Zamawiający dopuszcza. 

§ 34. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wzór formularza oferty 

 Dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Dodatek nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wzór umowy 

 Dodatek nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wzór oświadczeń 

 Dodatek nr 4 – 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert           Zatwierdził: 

                              Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                                       Jerzy Kułakowski 
 
 
 
 



 

Dodatek nr 1 do SWZ SPZOZ LEKI / 2021 
 

FORMULARZ    OFERTOWY        
  / w całości wypełnia i podpisuje Wykonawca / 
 

Firma …..................................................................................................................................................................... 
Pełna nazwa 

 
z siedzibą w …................................... kod pocztowy….............................przy ul. ….................................................. 

Kontakt tel…......................... fax…........................e-mail…........................ 
 

 Niniejszym składam/y ofertę cenową w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej wartość 130000 PLN na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. 
pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów CPV - 33600000-6 Produkty 
farmaceutyczne;  33141121-4 Szwy chirurgiczne. 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2021 
 

Deklarujemy  60  dniowy termin płatności. 

Deklarujemy …. dniowy termin dostawy ( 2dni – max do 8dni) Zamawiający dopuszcza do oceny oferty z terminem dostawy  2, 3, 4, 

5, 6, 7 lub 8 dni uzupełnia Wykonawca) w przypadku braku wpisu Zamawiający przyjmie iż oferowany termin dostawy wynosi do 8 

dni. 

                                                                                
Wartość  brutto  oferty obejmująca wszystkie koszty oraz rabaty  wynosi odpowiednio:                                                                                  
 

*dla grupy 1 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 1   w kwocie  5940,00 PLN zostało wniesione w dniu................................................. w formie .................................. 

dla grupy 2 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 2  w kwocie  83,39 PLN zostało wniesione w dniu................................................. w formie .................................. 

dla grupy 3 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 3   w kwocie 3190,50 PLN zostało wniesione w dniu............................................... w formie .................................... 

dla grupy 4 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 4   w kwocie  5746,50 PLN zostało wniesione w dniu............................................. w formie ..................................... 

dla grupy 5 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 5   w kwocie 852,53 PLN zostało wniesione w dniu............................................... w formie .................................. 

dla grupy 6 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 6   w kwocie  1986,96 PLN zostało wniesione w dniu............................................. w formie ................................... 

dla grupy 7 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 7   w kwocie 652,50 PLN zostało wniesione w dniu........................................... w formie ..................................... 

dla grupy 8 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 8   w kwocie 315,00 PLN zostało wniesione w dniu.......................................... w formie ..................................... 

dla grupy 9 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

słownie: ........................................................................................................................................................................ / 



 
Wadium dla grupy 9  w kwocie 3938,70 PLN zostało wniesione w dniu........................................... w formie ..................................... 

dla grupy 10 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 10   w kwocie 2100,00 PLN zostało wniesione w dniu........................................... w formie ...................................... 

dla grupy 11 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 11  w kwocie 239,70 PLN zostało wniesione w dniu............................................ w formie .................................. 

dla grupy 12 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 12   w kwocie 686,40 PLN zostało wniesione w dniu.......................................... w formie .................................... 

dla grupy 13 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 13   w kwocie  234,00 PLN zostało wniesione w dniu........................................ w formie ..................................... 

dla grupy 14 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 14   w kwocie  1320,15 PLN zostało wniesione w dniu......................................... w formie .................................. 

dla grupy 15 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 15   w kwocie 722,70 PLN zostało wniesione w dniu........................................ w formie ................................... 

dla grupy 16 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 16   w kwocie 381,00 PLN zostało wniesione w dniu........................................ w formie ................................. 

dla grupy 17 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 17   w kwocie  1068,00 PLN zostało wniesione w dniu......................................... w formie ................................. 

dla grupy 18 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 18   w kwocie 705,02  PLN zostało wniesione w dniu.......................................... w formie ................................. 

dla grupy 19 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 19   w kwocie 266,61 PLN zostało wniesione w dniu....................................... w formie ...................................... 

dla grupy 20 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

słownie: ......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 20   w kwocie  57,13 PLN zostało wniesione w dniu......................................... w formie ................................... 

dla grupy 21 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 21   w kwocie 792,63 PLN zostało wniesione w dniu....................................... w formie ...................................... 

dla grupy 22 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 22  w kwocie  134,87 PLN zostało wniesione w dniu...................................... w formie ................................. 

dla grupy 23 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 23   w kwocie  2933,24  PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie .................................... 

dla grupy 24 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 24   w kwocie 3189,45  PLN zostało wniesione w dniu................................... w formie ...................................... 



 
dla grupy 25 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 25   w kwocie  1463,03 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie ...................................... 

dla grupy 26 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 26   w kwocie 1469,42 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie .................................... 

dla grupy 27 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 27   w kwocie 283,29  PLN zostało wniesione w dniu................................... w formie ....................................... 

dla grupy 28 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 28   w kwocie 111,03  PLN zostało wniesione w dniu................................. w formie ..................................... 

dla grupy 29 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 29   w kwocie 4450,22  PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie ...................................... 

dla grupy 30 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 30   w kwocie  113,74 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 31 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 31  w kwocie 1621,70  PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie .................................... 

dla grupy 32 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 32   w kwocie 1821,92 PLN zostało wniesione w dniu.................................. w formie ....................................... 

dla grupy 33 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 33   w kwocie 227,90 PLN zostało wniesione w dniu................................ w formie ....................................... 

dla grupy 34 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 34   w kwocie 1854,57 PLN zostało wniesione w dniu................................ w formie ................................. 

dla grupy 35 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 35   w kwocie 3139,50 PLN zostało wniesione w dniu................................. w formie ....................................... 

dla grupy 36 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 36   w kwocie 1304,75 PLN zostało wniesione w dniu................................ w formie ...................................... 

dla grupy 37 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 37   w kwocie 1009,20 PLN zostało wniesione w dniu............................... w formie ...................................... 

dla grupy 38 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 38   w kwocie 513,00 PLN zostało wniesione w dniu............................... w formie .................................... 

dla grupy 39 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 39   w kwocie  256,50 PLN zostało wniesione w dniu.................................. w formie .................................... 

dla grupy 40 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   



 
słownie: .......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 40   w kwocie 613,80 PLN zostało wniesione w dniu........................................ w formie ...................................... 

dla grupy 41 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 41   w kwocie 433,92 PLN zostało wniesione w dniu...................................... w formie ........................................ 

dla grupy 42 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 42  w kwocie 391,14 PLN zostało wniesione w dniu................................................. w formie .................................. 

dla grupy 43 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 43   w kwocie 825,60 PLN zostało wniesione w dniu........................................... w formie .................................... 

dla grupy 44 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 44   w kwocie 188,70  PLN zostało wniesione w dniu...................................... w formie ..................................... 

dla grupy 45 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 45   w kwocie 6336,05 PLN zostało wniesione w dniu............................................. w formie .................................. 

dla grupy 46 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 46   w kwocie 9915,58 PLN zostało wniesione w dniu............................................. w formie ................................... 

dla grupy 47 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 47   w kwocie 240,00 PLN zostało wniesione w dniu........................................... w formie ..................................... 

dla grupy 48 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 48   w kwocie 1568,70 PLN zostało wniesione w dniu.......................................... w formie ..................................... 

dla grupy 49 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 49  w kwocie 127,80 PLN zostało wniesione w dniu........................................... w formie ..................................... 

dla grupy 50 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 50   w kwocie 240,12 PLN zostało wniesione w dniu........................................... w formie ...................................... 

dla grupy 51 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 51  w kwocie 162,30 PLN zostało wniesione w dniu............................................ w formie .................................. 

dla grupy 52 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 52   w kwocie 336,00 PLN zostało wniesione w dniu.......................................... w formie .................................... 

dla grupy 53 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 53   w kwocie 1956,78 PLN zostało wniesione w dniu........................................ w formie ..................................... 

dla grupy 54 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ........................................................................................................................................................................ / 

Wadium dla grupy 54   w kwocie 1526,75 PLN zostało wniesione w dniu......................................... w formie .................................. 

dla grupy 55 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 



 
Wadium dla grupy 55   w kwocie 398,15 PLN zostało wniesione w dniu........................................ w formie ................................... 

dla grupy 56 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 56   w kwocie 73,20 PLN zostało wniesione w dniu........................................ w formie ................................. 

dla grupy 57 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 57   w kwocie 1736,22 PLN zostało wniesione w dniu......................................... w formie ................................. 

dla grupy 58 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 58   w kwocie 677,55 PLN zostało wniesione w dniu.......................................... w formie ................................. 

dla grupy 59 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 59   w kwocie 918,18 PLN zostało wniesione w dniu....................................... w formie ...................................... 

dla grupy 60 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

słownie: ......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 60   w kwocie 3105,93 PLN zostało wniesione w dniu......................................... w formie ................................... 

dla grupy 61 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: .................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 61   w kwocie 116,46 PLN zostało wniesione w dniu....................................... w formie ...................................... 

dla grupy 62 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 62  w kwocie 245,07 PLN zostało wniesione w dniu...................................... w formie ................................. 

dla grupy 63 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 63   w kwocie 43,20 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie .................................... 

dla grupy 64 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 64   w kwocie 3292,20 PLN zostało wniesione w dniu................................... w formie ...................................... 

dla grupy 65 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 65   w kwocie 2208,00 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie ...................................... 

dla grupy 66 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 66   w kwocie 2964,00 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie .................................... 

dla grupy 67 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 67   w kwocie 321,60  PLN zostało wniesione w dniu................................... w formie ....................................... 

dla grupy 68 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 68   w kwocie 132,90 PLN zostało wniesione w dniu................................. w formie ..................................... 

dla grupy 69 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 69   w kwocie 210,66 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie ...................................... 

dla grupy 70 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 70   w kwocie 3482,71 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 



 
dla grupy 71 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 71  w kwocie  1257,47 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie .................................... 

dla grupy 72 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ  

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 72   w kwocie 1145,73 PLN zostało wniesione w dniu.................................. w formie ....................................... 

dla grupy 73 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 73   w kwocie 2264,46 PLN zostało wniesione w dniu................................ w formie ....................................... 

dla grupy 74 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 74   w kwocie 417,12 PLN zostało wniesione w dniu................................... w formie ...................................... 

dla grupy 75 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 75   w kwocie 1271,69 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie ...................................... 

dla grupy 76 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ....................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 76   w kwocie 359,13 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie .................................... 

dla grupy 77 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 77   w kwocie 972,00  PLN zostało wniesione w dniu................................... w formie ....................................... 

dla grupy 78 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ...................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 78   w kwocie 1436,48 PLN zostało wniesione w dniu................................. w formie ..................................... 

dla grupy 79 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ......................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 79   w kwocie 720,00 PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie ...................................... 

dla grupy 80 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 80   w kwocie 8515,35 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 81 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 81   w kwocie 122,15 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 82 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 82   w kwocie 46,44 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 83 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 83   w kwocie 1000,50 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 84 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 84   w kwocie 1899,00 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 85 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 85   w kwocie 412,71 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 86 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   



 
 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 86   w kwocie 183,24 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 87 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 87   w kwocie 163,16 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 88 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 88   w kwocie 323,16 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 89 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 89   w kwocie 427,26 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 90 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 90   w kwocie 1296,89 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 91 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 91   w kwocie 378,46 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 92 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 92   w kwocie 95,62 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 93 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 93   w kwocie 1167,60 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 94 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 94   w kwocie 20,82 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 95 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 95   w kwocie 114,84 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

dla grupy 96 ..................................... PLN - ZGODNIE Z DOD. NR.2 DO SIWZ   

 słownie: ..................................................................................................................................................................... / 

Wadium dla grupy 96   w kwocie 398,11 PLN zostało wniesione w dniu..................................... w formie ..................................... 

*Dopuszcza się złożenie formularza oferty tylko dla grup w których Wykonawca składa ofertę 

1.Dokładnie zapoznaliśmy  się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej  warunki i 
postanowienia. Zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2.Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyłem ze świadomością odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń  w celu uzyskania korzyści majątkowych. 
3.Oferowane środki posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie 
zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w razie potrzeby ma prawo zażądać potwierdzonej kopii w/w  dokumentów a 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie takie dokumenty dostarczyć, lub wskazać w ukazującym się Urzędowym Wykazie Środków 
Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych pozycji asortymentowych dopuszczonych do obrotu w Polsce 
  
4.Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/: 
- wybór naszej oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
- wybór naszej oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług 
(w zależności od przedmiotu zamówienia): 
 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………. zł netto** 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku 
VAT. 



 
 
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 
….................................. dnia …......................  r 

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

                                                                                                           podpis  Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dodatek nr 4.1 do SWZ SPZOZ LEKI / 2021 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

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

 
Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wartość 130000 PLN na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, 

substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów CPV - 33600000-

6 Produkty farmaceutyczne;  33141121-4 Szwy chirurgiczne:  

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (nazwa wykonawcy/wykonawców) 

 

 zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca: 

 

 nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w zakresie Grup nr: ……………………………. * 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Grup nr: 

……………………………………. * 

 należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów) w zakresie Grup nr: …………………….…………………………. * z Wykonawcą/-ami: 

………………………………………………….………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający 

oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);  

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące  

z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

   dnia                         

                                                                                                     /podpis upoważnionego przedstawiciela/ 

 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

 

 



 

Dodatek nr 4.2 do SWZ SPZOZ LEKI / 2021 
 

 

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP 

 
Imię i nazwisko (firma), pieczęć Wykonawcy  .......................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
Adres (siedziba) .....................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 

Niniejszym oświadczam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, 

materiałów opatrunkowych oraz szwów CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne;  33141121-4 Szwy chirurgiczne   

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2021 

 
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wart.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, są aktualne w zakresie:  

a) art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy, 

b) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji, 

d) art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy, 

e) art. 109 ust.1 pkt  1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie zdnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z2019r. poz.1170), 

f)  art. 109 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności 

lub karę grzywny, 

g) art. 109 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy, 

h) art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub 

karę grzywny, 

i) art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 ustawy. 

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

Miejscowość i data  
 
                                                                                                                          ………………………………………….. 
                                                                                                                                     Pieczęć i podpis** 

  osób uprawnionych do reprezentowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


