
                                

 

Zamawiający: 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 

ul. Batorego 17/19 

87-100 Toruń 

tel. 0-56 61 00 319, fax. 0-56 655 75 30 

  

adres strony internetowej: www.med.torun.pl zakładka BIP/Przetargi 

e-mail: dzp@med.torun.pl  

 

 

nr sprawy: SSM.DZP.200.123.2021 

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 214.000 EURO 

 

Tryb udzielenia zamówienia:  

Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 i n. ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „uPzp” 

 

 

Dotyczy postępowania na: 

 

DOSTAWĘ LEKU PEGINTERFERON ALFA-2A DLA SPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA  MIEJSKIEGO  

im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w TORUNIU 
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ROZDZIAŁ I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

zwana dalej jako ,,SWZ”  
  

                  dotycząca: 

                          

DOSTAWY LEKU PEGINTERFERON ALFA-2A DLA SPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA  MIEJSKIEGO  

im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w TORUNIU 

     

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.2019) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 277 ust. 1 oraz art. 280 ust. 1 pkt. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019).  

 

W dalszej części:  

1) SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia 

2) uPzp- oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019) 

 

Uwaga:  

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego dotyczącej niniejszego  postępowania należy posługiwać 

się znakiem sprawy: SSM.DZP.200.123.2021 lub nr ogłoszenia BZP.                    

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

 

Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu 

ul. Batorego 17/19 

87-100 Toruń 

 

NIP 879-20-76-803, REGON 870252274  

KRS 0000002564 (do pobrania ze strony https://ems.ms.gov.pl) 

Rejestr Wojewody 000000002435 (do pobrania ze strony http://rpwdl.csioz.gov.pl) 

Tel. /56/ 61 00 319 

e-mail: dzp@med.torun.pl,  

Strona internetowa: www.med.torun.pl zakładka BIP/Przetargi, https://miniportal.uzp.gov.pl  

 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamówienie o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 

pkt. 1 i n. uPzp. 

 

2. Zamawiający udziela niniejszego zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

 

ROZDZIAŁ III  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

mailto:dzp@
http://www.med.torun.pl/
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Peginterferon alfa-2A dla Specjalistycznego  Szpitala  

Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu. Oferowane produkty lecznicze muszą posiadać 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub pozwolenie wydane 

przez Radę lub Komisję Europejską. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do 

SWZ, który stanowi również formularz asortymentowo - cenowy. 

3. Kod CPV: 33600000-6. 

4. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji, w szczególności w opisie przedmiotu 

zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu 

wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

 

ROZDZIAŁ IV  

INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.) tj. 

wykonawcy są związani ofertą do dnia  16.11.2021. r. 

2. Termin płatności wynosi 60 dni na zasadach określonych umową, stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

6. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty.  

7. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych, ze względu na fakt, iż niniejsze 

zamówienie nie jest podzielone na części. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia w rozumieniu art. 266 w zw. z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 

12. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

www.med.torun.pl zakładka BIP/Przetargi 

13. 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 zostały określone w rozdziale XIII 

SWZ. 

14. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Zamawiający nie wymaga wadium. 

ROZDZIAŁ V  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa  przedmiotu 

zamówienia - maksymalnie do 3 dni roboczych. 
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ROZDZIAŁ VI  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

2) wykonawcę, 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, o którym mowa w pkt 1, 

3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie, 

6) wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

2.Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) 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 

https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip-1lex-1pl-100078asd03d0.han3.uci.umk.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

2) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie 

wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy. 

 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli 

wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt. 

1, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

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

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

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

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

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

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

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

− zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

− zreorganizował personel, 

− wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

− utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

− wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli 

podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ VII  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

 

ROZDZIAŁ VIII  

POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI 

FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 
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1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,  aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

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

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy wykluczenia na podstawie wstępnego oświadczenia 

złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp,  

zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca jest zobligowany do 

przedłożenia przedmiotowego oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej 

oferty.   

10. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów 

Udostępniających przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków 
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dowodowych, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 

postępowania.  

 

ROZDZIAŁ IX  

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY 

 

ETAP SKŁADANIA OFERTY  

1. Oświadczenie wstępne potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ. 

2. Formularz cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach 

określonych w rozdziale XIII SWZ. 

3. Formularz oferty (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składany za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach 

określonych w rozdziale XIII SWZ. 

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot 

Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art. 118 uPzp, w celu 

dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia: 

a) zobowiązania Podmiotu Udostępniającego, które będzie określało: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do 

wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa 

oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez Podmiot Udostępniający 

zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika 

oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli pełnomocnictwo zostało 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

wówczas należy wraz z ofertą złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 10 pkt. 2 niniejszego rozdziału – o ile dotyczy. 

7. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:        

Zamawiający nie wymaga. 

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(22(a))
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8. Zgodnie z art. 274 uPzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w następującym zakresie:  

 

1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 1 pkt 1,3,4 SWZ - Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów. 

2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SWZ - Zamawiający żąda zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego. 

 

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

− art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, 

− art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem, 

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, 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, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

SWZ, 

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w: 

− art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp, 

− art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

− art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

− art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp, 

− art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.  

 

9. Wykonawcy zagraniczni: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lit. a), c)  niniejszego 

rozdziału: 

 

a) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 8 pkt 3 lit. a); 
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b)  ad. lit. c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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 procedury. 

 

2) Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b), powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, 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. Postanowienie z pkt. 2 stosuje się również 

w tym zakresie. 

 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą. 

2) O ile dotyczy - W odniesieniu do warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowalne wykonają poszczególni wykonawcy. 

3) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa 

w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 1 niniejszego 

rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) oraz dokumenty 

wskazane w ust. 8 pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek 

do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe 

dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie. 

4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych 

zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ X  

ZASADY SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW WSKAZANYCH  

W ROZDZIALE IX 
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1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, 

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 

1517 i 2320). 

 

2) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIII. 

 

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

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

polski. 

 

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

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:  

− wykonawcy,  

− wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,  

− podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub  

− podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

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

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:  

− wykonawcy,  

− wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,  

− podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub  

− podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 5), dokonuje w przypadku:  

− podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

− przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

− innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

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

 

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w lit. 6), może dokonać również notariusz.  
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8) Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

9) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 9) dokonuje w przypadku:  

− podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z 

nich dotyczą; 

− przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia; 

− pełnomocnictwa - mocodawca. 

11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 

dokonać również notariusz. 

12) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

13) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

14) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

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

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

16) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp.  

17) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 
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ROZDZIAŁ XI  

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

a) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub 

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne 

na dzień ich złożenia.  

3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia wstępnego, o 

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

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 

do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 

wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 6, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

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

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. c), zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

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

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

 

ROZDZIAŁ XII  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

 

1. Zamawiający żąda: 

a) wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie 

podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z przedmiotem umów o 

podwykonawstwo, dla których są oni proponowani, 

b) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią 

w trakcie wykonywania zamówienia. 

2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących 

podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 

uPzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z 

postępowania. 

3. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają 

postanowienia rozdziału VIII SWZ. 

 

ROZDZIAŁ XIII  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
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1. Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu 

których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, 

w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem  

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuapa.gov.pl/wps/portal.  

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem postępowania lub numerem ogłoszenia (TED). 

4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: 

dzp@med.torun.pl należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ 

- rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.  

5. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to 

bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ, tj. celem złożenia oferty i dokumentów 

przekazywanych wraz z nią, natomiast w zakresie pozostałym (przekazywanie oświadczeń, 

zawiadomień, informacji) zaleca się korzystnie z poczty elektroniczne: dzp@med.torun.pl. 

6. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w tym jednolity dokument, sporządza 

się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Forma i sposób sporządzania, czy też poświadczania zgodności poszczególnych 

dokumentów lub oświadczeń został opisany w rozdziale IX SWZ. 

7. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji. 

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

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu 

systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz 

Regulaminie ePUAP. Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają 

zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych 

dokumentów i informacji przekazywanych przy ich użyciu. 

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularz komunikacji w ramach systemu ePUAP 

wynosi 150 MB.  

10. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi 

technicznymi zawartymi w przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest 

równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych 

Regulaminów.  

11. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień 

Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są 

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

12. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się: 1) datę ich 

przekazania na ePUAP (w przypadku korzystania z tego systemu); potwierdzeniem przekazania jest 

urzędowe potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP;  2) moment ich pojawienia się w systemie 

teleinformatycznym (serwerze) odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w 

momencie przyjęcia ich przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w 

przypadku korzystania z poczty elektronicznej).  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:dzp@med.torun.pl
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13. W związku z istniejącymi ograniczeniami technicznymi systemu ePAUP Zamawiający rekomenduje 

korzystanie z tego systemu za pośrednictwem urządzeń działających na systemach operacyjnych z 

rodziny MICROSOFT WINDOWS. W przypadku korzystania z innych systemów operacyjnych mogą 

wystąpić problemy z dostępem do systemu ePAUP, za które Zamawiający nie odpowiada.  

14. Wykonawca winien posiadać wiedzę na temat aktualnych wymagań korzystania z wymienionych 

systemów. Brak tej wiedzy, czy niepoprawne korzystanie przez Wykonawcę z wymienionych 

systemów będzie obciążać Wykonawcę i nie będzie powodować negatywnych skutków z punktu 

widzenia ważności i prawidłowości postępowania. 

15. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

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

16. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. 

17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) 

oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415). 

18. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

a) w sprawach merytorycznych – Stanisław Doroszewski – Kierownik Apteki, 

b)w sprawach proceduralnych – Anna Wiczanowska – Pracownik Działu Zamówień Publicznych   

19. Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 135 uPzp. 

20. Wykonawca za pośrednictwem miniPortalu, ePUAPu, poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl  

może zwrócić się do Zamawiającego – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

21. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 przed upływem terminu składania ofert. 

22. Zamawiający umieści wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej www.med.torun.pl zakładka 

BIP/Przetargi. 

 

ROZDZIAŁ XIV  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści 

SWZ.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających 

negocjacjom. 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania 

się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.  

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

5. Wykonawca za pośrednictwem miniPortalu, ePUAPu, poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl 

może zwrócić się do Zamawiającego – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

mailto:dzp@med.torun.pl
http://www.med.torun.pl/
mailto:dzp@med.torun.pl
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6. Zamawiający umieści wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej: www.med.torun.pl 

zakładka BIP/Przetargi 

 

ROZDZIAŁ XV 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi zawierać wypełniony:  
a) Formularz oferty według Załącznika nr 3 do swz,  

b) Formularz cenowy wg Załącznika nr 1 do swz,  

c) oświadczenie wstępne potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 

4 do SWZ (Etap składania oferty); 

oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SWZ, w 

szczególności w zakresie określonym w rozdziale IX SWZ; 

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePuaP http://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego 

na mimiPortalu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w rozdziale IX swz (ETAP 

SKŁADANIA OFERT). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Do zaszyfrowania oferty nie jest 

potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania 

ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie 

miniPortalu wybrać w górnym menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań 

wybrać to, do którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

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

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

elektronicznej w formacie danych (np. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

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

przedsiębiorstwa, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną cześć należy ten plik zaszyfrować. Wraz z zastrzeżeniem tajemnicy 

przedsiębiorstwa Wykonawca powinien równocześnie przekazać Zamawiającemu stosowane 

uzasadnienie potwierdzające, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

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

pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania  oferty lub wniosku dostępnego na ePuaP i 

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

dostępnej na miniPortalu. 

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

złożonej oferty. 

6. Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

7. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo.  

8. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SWZ. 

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. 

 

ROZDZIAŁ XVII 

TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. 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.  

http://www.med.torun.pl/
http://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp w zw. z art. 266 uPzp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie 

całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. 

4. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być odpowiednio 

oznakowane.  

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

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 

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

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty oraz załączone do niej dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej do dnia  

18.10.2021 r. do godz. 08:00 za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania  oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   18.10.2021 r. o godz. 08.30 w siedzibie Zamawiającego – Specjalistyczny 

Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul.Batorego 17/19, 87-100 Toruń  poprzez wykorzystanie 

mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu do miniPortalu. 

3. Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez klikniecie przycisku „Deszyfrowanie” na miniPortalu. 

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

5. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o 

zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

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

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

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym 

etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub 

więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie 

zaokrąglona „w dół”. 

2. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy 

określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): 

a) cena jedn. netto x ilość opakowań = wartość netto + należny podatek VAT  

b) wartość brutto stanowi suma pozycji asortymentowych 
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ROZDZIAŁ XX 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 Sposób oceny i badania ofert: 

a. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. 

b. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu 

oraz z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia negocjacji. 

c. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp. 

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

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 

uPzp. 

e. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp. 

 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 

 

Lp. KRYTERIUM  OCENY OFERT WAGA KRYTERIUM 

1. Cena  95% 

2. Termin dostawy 5% 

 

2.    Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert: 

 

Cena (K1): 
                                            cena minimalna (najniższa z cen) 

oferta  oceniana =   -----------------------------------------------------  x  ranga   

                                            cena oferty ocenianej 

 

Maksymalną ilość 95 pkt. otrzyma Wykonawca przedkładający ofertę o najniższej cenie. 

 

Termin dostawy (K2): 

          termin najkrótszy 

oferta  oceniana =     -------------------------------------------------------------------------   x ranga 

            termin oferty ocenianej 

 

UWAGA: Zgodnie z warunkami siwz Zamawiający określił termin dostawy na maksymalnie 3 dni robocze 

od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca może zatem zaoferować termin krótszy niż 

3 dni robocze. W formularzu oferty – załącznik nr 3 należy podać w pełnych dniach (1,2,3 dni) termin 

dostawy. Maksymalną ilość 5 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy termin dostawy. 

 

3. Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie: 

 

PC = K1 + K2  

 

PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej 

K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „ Cena” 

K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostawy” 

 

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną.  
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4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

 

 

ROZDZIAŁ XXI 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w 

aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed 

zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść 264 uPzp.  

4. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców 

odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

6. Zamawiający w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

ROZDZIAŁ XXII 

OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZMIANĘ TREŚCI UMOWY 

1. Wymienione w załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

ROZDZIAŁ XXIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

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

upływem tego terminu.  
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5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w 

terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 

treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

8. Pozostałe zasady i regulacje dotyczące postępowania odwoławczego oraz samego odwołania do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

ROZDZIAŁ XXIV 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w 

Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w 

Toruniu jest Pani/Pani Ewa Kacprzak, iod@med.torun.pl; 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: SSM.DZP.200.123.2021 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

▪ 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

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

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 

 

ROZDZIAŁ XXV 

ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ): 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy 

2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

3. Formularz oferty 

4. Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 uPzp 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 

 

Lp. 
nazwa  

międzynarodowa 
postać dawka Kod EAN 

ilość 
opakowań 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
nazwa 

handlowa 

1 Peginterferon alfa-2A 
1ampułko - 
strzykawka 

90µg/0,5ml  371      

2 Peginterferon alfa-2A 
1ampułko - 
strzykawka 

135µg/0,5ml  20      

3 Peginterferon alfa-2A 
1ampułko - 
strzykawka 

180µg/0,5ml  102      

4 
1.Warunki transportu zgodne z zaleceniami producenta. 
2.Zapewnienie monitoringu temperatury podczas transportu przez Dostawcę. 

-- -- -- -- 

5 Ogółem     
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Załącznik nr 2 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
UMOWA Nr: SSM.DZP.200.123.2021 

 

zawarta w dniu …… roku, w Toruniu pomiędzy:  

 

Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274 reprezentowanym przez: Justynę Wileńską 

– Dyrektora  

zwanym dalej „Odbiorcą”,  

a  

……………….. z siedzibą w …………, ul…………… wpisaną do …………, NIP …………., REGON …………  

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………..  

zwaną dalej „Dostawcą”.  

 

§ 1 

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie publiczne 

w trybie podstawowym (wariant I) dotyczącego dostawy leku Peginterferon alfa-2A. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.  

3. Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa leku Peginterferon alfa-2A wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, który stanowi jej integralną część.  

2. Załącznik, o którym mowa w ust.1 określa rodzaje, ilości, ceny, producentów leku Peginterferon alfa-2A 

objętych niniejszą umową.  

3. Załącznik nr 2 do umowy zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 – oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i 

przesyłanych w formie elektronicznej. 

 

§ 3 

1. Dostawa przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy realizowana będzie sukcesywnie na koszt i 

ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy, wraz z wniesieniem do pomieszczeń apteki – APTEKA 

SZPITALNA.  

2. Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania/zaniechania, jak za 

własne, odpowiedzialność ponosi Dostawca.  

3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w 

terminie do .. dnia roboczego / dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia. 

4. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej tj. po godz. 

14.00, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego 

dostawę.  

5. Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie, telefonicznie na numer ……………………………… faxem na 

numer ……………………………………, e-mailem na adres………………………………………….  

6. Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Dostawca 

ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat ilościowych przedmiotu 

umowy. Odbiorca wymaga, aby dostawa leku odbywała się zgodnie z zaleceniami producenta. Dostawca 

zobowiązany jest do zachowania wymaganej przez producenta leku temperatury podczas transportu oraz 

zobowiązany jest zapewnić monitoring temperatury podczas transportu leku. 
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7. Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu, jednakże zmniejszenie ilości 

zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania przez Odbiorcę całości 

zamówienia Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.  

8. W przypadku niezrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy 

realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego a niedostarczonego przez Dostawcę 

przedmiotu umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu 

niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej, 

transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę 

Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy 

oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy. Powyższe 

nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 6 niniejszej 

umowy. 

 

§ 4 

1. Ogólna wartość niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi …………. zł (…………… zł).  

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane 

przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.  

3. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Odbiorcę 

zamówienia, o którym mowa § 3 w ust. 3 pod rygorem kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2. 

4. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących 

cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr … do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych 

ilości przedmiotu umowy. 

5. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

6. Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie 

rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 

aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień 

obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

8. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji 

niniejszej Umowy. 

5 

1. Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, ulotka informacyjna o produkcie jeżeli 

istnieją takie wymogi wydane przez odpowiednie organy do tego uprawnione.  

2. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać minimum półroczny okres ważności.  

 

§ 6 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:  

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 

0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy 

karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy.  

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Odbiorca. 

 

§ 7 
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Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokości ustalonych kar 

umownych. 

§ 8 

1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 

2) urzędowej zmiany cen leków znajdujących się na liście leków refundowanych stanowiących przedmiot 

umowy. 

2. Warunkami dokonania zmian określonych w ust. 1 są odpowiednio: 

1) wejście w życie nowych przepisów regulujących wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT, 

2) ogłoszenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia obwieszczenia zmieniającego ceny leków 

znajdujących się na liście leków refundowanych. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza się wyłącznie zmianę ceny brutto 

przedmiotu zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian. 

4. W przypadku urzędowej zmiany cen leków znajdujących się na liście leków refundowanych zmianie ulega 

cena netto leku do wysokości aktualnie obowiązującej ceny netto urzędowej leku. 

5. Jeżeli w czasie obowiązywania niniejszej umowy producent danego przedmiotu umowy zaprzestanie jego 

produkcji lub przedmiot umowy będzie niedostępny na rynku polskim, Dostawca zobowiązuje się powiadomić o 

powyższym fakcie Odbiorcę i jednocześnie zaproponować w miejsce tego przedmiotu umowy jego 

odpowiednik chemiczny zgodny z nazwą międzynarodową przedmiotu umowy, rejestracją leku. W powyższym 

przypadku, o ile Odbiorca wyrazi zgodę na zastąpienie przedmiotu umowy proponowanym przez Dostawcę 

odpowiednikiem, dopuszcza się zmianę w umowie zaoferowanego przedmiotu umowy, producenta, 

zaoferowanej ilości opakowań stosownie do ilości wymaganej przez Odbiorcę, ceny jednostkowej opakowania 

na proporcjonalną do oferowanego opakowania przed zmianą i po zmianie wraz z dalszymi konsekwencjami 

rachunkowymi, przy czym zastrzega się, że całkowita wartość brutto zmienionej pozycji nie może ulec 

zwiększeniu.  

6. Zmiana postanowień umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1 i 5 może nastąpić na pisemny wniosek 

Strony inicjującej zmianę (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) i następuje pod rygorem 

nieważności w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy. 

 

§ 9 

1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 456 ustawy 

prawo zamówień publicznych.  

2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy 

prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:  

1) stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,  

2) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,  

3) nieodpowiedniego okresu ważności przedmiotu umowy.  

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, przysługuje Odbiorcy w 

terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.  

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, o których mowa w ust. 2 

pkt. 1-3, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Odbiorcę, 

jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od 

Umowy, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie niniejszej Umowy w zakresie już 

wykonanego przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, określonych 

w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego 

wykonania części Umowy.  

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.  

6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia (forma pisemna zastrzeżona pod 

rygorem nieważności) . 

 

§ 10 

1. Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia.  
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2. Dostawca na każde żądanie Odbiorcy zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania 

dostarczyć Odbiorcy w formie pisemnej lub elektronicznej karty charakterystyki produktów leczniczych lub 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Odbiorca żądanie może skierować do Dostawcy pisemnie, 

faksem na numer ………………………………, e-mailem na adres……………………………………………………….  

 

§ 11 

1. Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i przekazać Dostawcy.  

2. Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej 

otrzymania.  

3. Odbiorca reklamacje może złożyć faxem na numer …..  

 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

 

§ 13 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.  

2. W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu 

Sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy. 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.  

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

DOSTAWCA         ODBIORCA 
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 Załącznik nr 2 do umowy nr SSM.DZP.200.123.2021 
 

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez  

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 

 

Od dnia 25 maja 2018 r. jako administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego 

celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.  

 

W związku z art.13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informujemy, co następuje: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. 
Batorego 17/19, 87-100 Toruń, NIP:879-20-76-803, REGON: 870252274, e-mail: info@med.torun.pl, tel. 56-61-
00-268.   
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony 
danych na adres poczty elektronicznej: iod@med.torun.pl lub na powyższy adres korespondencyjny. 
I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika 
w Toruniu. 

Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów, które wykorzystywane są w 
trakcie trwania umowy dla celów takich, jak: 

1) realizacja obowiązków prawnych m. in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji 
elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; 

2) zawarcie oraz realizacja umowy między Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. M. Kopernika w 
Toruniu a Państwem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń 
po jej zakończeniu; 

3) przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń; 
Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu: 
- przez czas wykonania tych obowiązków; 
- przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane; 
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku. 
To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa. 
II. Rodzaj Państwa danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 
Kopernika w Toruniu. 
Przetwarzaniu będą podlegały głównie takie rodzaje danych osobowych, powierzone na podstawie umowy, jak: 
dane zwykłe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email.  
Państwa dane będę przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych 
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 
III. Przekazywanie danych. 

Specjalistycznym Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu w ramach prowadzonej działalności 
przekazuje dane osobowe następującym podmiotom: 
-   pracownikom oraz współpracownikom; 
-   gdy jest to uzasadnione - świadczącym usługi zarządzania systemem informatycznym; 
- świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych 
nam sprawach). 
Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom jedynie w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
IV. Prawo dostępu do danych. 
Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem: 

1) udzielenia informacji o przetwarzanych danych; 
2) wydania kopii przetwarzania danych; 
3) niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych; 
4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia; 
5) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości; 
6) niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych; 

mailto:iod@med.torun.pl
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7) przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do 
odczytu maszynowego. 

V. Prawo do sprzeciwu. 
Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w 

interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów - 
mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie 
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw 
do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
VI. Prawo do wniesienia skargi. 

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazane przez Państwa dane nie posłużą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

 

DOSTAWCA        ODBIORCA 
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Załącznik nr 3 do umowy nr SSM.DZP.200.123.2021 
 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH  

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

                                                                 

……..…………………………… 

                                                                                                          miejscowość, data 

Odbiorca faktury: 

                                                       

SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI         

IM. M. KOPERNIKA W TORUNIU                    

87-100 TORUŃ                                                         

ul. Batorego 17                                                          

NIP: 8792076803                                                       

REGON: 870252274     

 

Wystawca faktury: 

 

……………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

W imieniu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu niniejszym informuję, że 

akceptujemy wystawianie i  przysłanie przez Wystawcę faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 106m i 

art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r. poz. 106). 

Wystawca faktury zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej na  

 

następujący  adres e-mail : apteka@med.torun.pl od dnia  ………………………………. 

 

W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie zobowiązujemy się do niezwłocznego przekazania 

aktualnych danych. 

 

Zobowiązujemy się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub 

formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 

 

Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić       w drodze pisemnej lub 

elektronicznej. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                  podpis Odbiorcy faktury 

 

mailto:apteka@med.torun.pl
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Zasady przyjmowania faktur w formie elektronicznej 
przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu  

Niniejsze zasady zostały przygotowane w celu ujednolicenia przyjmowania faktur w formie 
elektronicznej przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu. 

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa      z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.                  

2.  E-faktura- to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymywana w dowolnym 
formacie elektronicznym. 

3. E-faktury mogą być przesyłane zgodnie  z art.106m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. pod 
warunkiem: 

a) uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez Wystawcę faktury  

b) zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury  

c) odpowiedniego ich przechowywania. 

4. Zgodnie z ustawą o podatku VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy 

faktury.  

5. Odbiorca faktury oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania powiadomienia o wystawionej 

fakturze jest adres e-mail wskazany w oświadczeniu do przesyłania faktur droga elektroniczną 

(jeśli inny adres, to należy wskazać). 

6. Dostarczanie faktur drogą elektroniczną do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. 
Kopernika w Toruniu następuje po otrzymaniu faktury przez Odbiorcę 

7. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych może być złożone w formie pisemnej na adres  
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Batorego 17/19 
lub w wersji elektronicznej adres e-mail: wskazany w oświadczeniu do przesyłania faktur droga 
elektroniczną (jeśli inny adres, to należy wskazać). Na powyższy/e adres/y można także 
przesyłać informacje o ewentualnym wycofaniu akceptacji na przesyłanie faktur w formie 
elektronicznej.  

8. Wystawca faktury traci prawo do przesyłania wystawionych faktur w formie elektronicznej od 
dnia następującego po doręczeniu oświadczenia o wycofaniu akceptacji na wystawianie i 
przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Od tego momentu wystawione faktury powinny 
doręczane w formie papierowej.  

9. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja 
kierowana na dotychczas obowiązujący e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczoną i 
wywołuje wszelkie skutki prawne. Wysłanie faktury w formie papierowej po podpisaniu 
oświadczenia będzie zwracane bez księgowania. 

10. Potwierdzeniem z otrzymania korekty do faktury wystawionej przez Wystawcę faktury w formie 
elektronicznej, będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą 
komunikatu wysłanego z adresu e-mail, na który przesłano korektę do faktury. 

 

 

DOSTAWCA         ODBIORCA 
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Załącznik nr 3 
     FORMULARZ OFERTY 

I. DANE WYKONAWCY: 

1.Pełna nazwa:...................................................................................................................................................... 

 

2.Adres prowadzenia działalności:...................................................................................................................... 

 

3.tel/fax/e-mail/ skrzynka podawcza epuap......................................................................................................... 

 

4.Imię nazwisko*: .............................................................................................................................................. 

 

5.Adres zamieszkania*: ...................................................................................................................................... 

 

6.NIP, REGON.................................................................................................................................................... 

 

7. Województwo ................................................................................................................................................ 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY: 

Oferta dotyczy przetargu:.................................................................................................................................... 

/określić w jakim trybie/ 

 

ogłoszonego przez:..............................................................................................................................................  

/podać nazwę i adres Zamawiającego/ 

 

na……….............................................................................................................................................................. 

/określenie przedmiotu zamówienia/ 

 

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY NETTO 

1.Określenie wartości /cyfrowo/.......................................................................................................................... 

 

/słownie złotych/.................................................................................................................................................. 

 

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY BRUTTO  

 

1.Określenie wartości /cyfrowo/.......................................................................................................................... 

 

/słownie złotych/.................................................................................................................................................. 

 

V.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ: 1)WYKONANIE NASTĘPUJACYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 2) 

NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY**.................................................................................................. 
                                                                      /podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać podwykonawcę/ 

VI. WYKONAWCA JEST:   

 mikroprzedsiębiorstwem  
 małym przedsiębiorstwem  
 średnim przedsiębiorstwem  
 jednoosobowa działalność gospodarcza   
 osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej  
 inny rodzaj  *** 

- dane statystyczne przekazywane w sprawozdawczości do Urzędu Zamówień Publicznych   

 

VII.TERMIN DOSTAWY........................................................................................................................... 
    /max termin dostawy określono w swz, w rozdz.V, należy wpisać/ 

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAŁ OKREŚLONY W ROZDZIALE IV UST.1 SWZ  

 

*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi 

** wypełnić o ile dotyczy 

*** właściwe zakreślić  

W załączeniu: /wymienić załączniki/ 

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

                                                              /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/             
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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Wykonawca:  
……………………………………………….……………………… 

……………………………………………….……………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   

reprezentowany przez:  
…………………………………………… 

 

……………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:                                             

DOSTAWY LEKU PEGINTERFERON ALFA-2A (SSM.DZP.200.123.2021) 

prowadzonego przez 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  

oświadczam, co następuje:   

NFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy uPZP. 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy uPZP. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

          ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                         

na podstawie art. …………………………………………………………………….………..… ustawy PZP 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2  ustawy PZP 

podjąłem następujące czynności:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

           ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu,tj.:……………………………………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 

 

          ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),   

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

          ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Wykonawca:  
……………………………………………….……………………… 

……………………………………………….……………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   

reprezentowany przez:  
…………………………………………… 

 

……………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
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Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:                                             

DOSTAWY LEKU PEGINTERFERON ALFA-2A SSM.DZP.200.123.2021) 

prowadzonego przez 

Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  

oświadczam, co następuje:   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w Rozdziale VII – Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1 pkt 2  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu,tj.:……………………………………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

spełnia/ją warunku udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w Rozdziale VII – Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1 pkt 2  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 

          ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),   

spełnia/ją warunku udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w Rozdziale VII – Warunki udziału w postępowaniu, ust. 1 pkt 2  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

          ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

           ………………………………………… 

          podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

                    

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w 
związku ze złożoną ofertą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na   

DOSTAWĘ LEKU PEGINTERFERON ALFA-2A DLA SPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA  
MIEJSKIEGO   

im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w TORUNIU 
SSM.DZP.200.123.2021 

 

oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:  

1. nie należy do 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.* 

2. należy do 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. Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli 

odrębne oferty.* 

Nazwa podmiotu  Siedziba podmiotu  

  

  

 

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą 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), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej i przesyłam dokumenty lub informacje 

potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej:** 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa 

każdy z Wykonawców. 

 

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

 (miejscowość i data)   (podpis osoby/osób uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w celu uniknięcia wykluczenia 

powinien przekazać dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

 


