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Zamawiający 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 
tel.: 61 8 419 515, faks:  61 8 419 620 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 
na dostawę produktów leczniczych 
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            Rozdział  I  

ZAMAWIAJĄCY 

1. Zamawiający 

1) Nazwa: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu, 

2) Adres:  ul.  Polna  33,  60 – 535  Poznań, 
3) Telefon:  61 8 419 515,  
4) Faks:  61 8 419 620, 
5) Strona  internetowa:  http://dzp.gpsk.ump.edu.pl 
6) Godziny pracy: 07:30 – 15.05 od poniedziałku do piątku. 

Rozdział  II 

   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.      Tryb udzielenia  zamówienia 

 1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości 
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

1.2 Podstawa prawna  udzielenia  zamówienia: art.  39 i nast.  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo  zamówień  
publicznych. 

1.3 Podstawa  prawna  opracowania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015r., poz. 2164 ze zm.), 
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów  

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U.  z  2015r. poz. 2254)  w sprawie  

średniego kursu złotego w stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości  zamówień  
publicznych, 

d. ustawa z dnia 6 września 2001r. –  Prawo  farmaceutyczne  ( Dz. U. z 2008 r.  Nr  45  poz. 271 ze zm.), 
e. ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( tj. Dz. U. z  2010r. Nr 107, poz. 679 z  późn. zm.), 
f. ustawa  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz. U.  z  2003 r.  Nr  153,  poz. 1503  z  późn. zm.), 
g. ustawa  o  dostępie  do  informacji  publicznej (Dz. U. z  2015r.  poz. 2058  z  późn. zm.), 
h. kodeks  cywilny. 
 

2. Oznaczenie  postępowania 

Postępowanie oznaczone jest  jako: PN – 71/16. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w  tej  sprawie  będzie   
powoływać  się  na  powyższe  oznaczenie. 
 

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego określenia, o jaką 
ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015r., poz. 
2164 oraz z 2016r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020). 

                 

       Rozdział  III 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot  zamówienia: dostawa produktów leczniczych w podziale na  35  części: 

1.1. Część nr 1 –    Produkty  lecznicze różne 
1.2. Część nr 2 -    Produkty  lecznicze różne 
1.3. Część nr 3 –    Surfaktanty płucne naturalne 
1.4. Część nr 4 –    Leki przeciwgrzybiczne. Antybiotyki. Amfoterycyna B postać liposomalna 
1.5. Część nr 5 –    Ogólne środki przeciwinfekcyjne.  Meropenem. 
1.6. Część nr 6 –    Ogólne środki  przeciwinfekcyjne. Cefuroksym 
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1.7. Część nr 7 –    Leki nasercowe. Prostanglandyny. Alprostadyl 
1.8. Część nr 8 –    Leki do znieczulenia ogólnego. Remifentanyl. 
1.9. Część nr 9 –    Leki  cytotoksyczne. Cisplatyna 
1.10. Część nr 10 – Leki przeciwnowotworowe i immunostymulujace. Bewacyzumab 
1.11. Część nr 11 – Środki do znieczulenia ogólnego. Ketamina 
1.12. Część nr 12 –  Leki immunostymulujace. Leki pobudzające wzrost kolonii granulocytów. Pegfilgrastym 
1.13. Część nr 13 -  Środki do znieczulenia ogólnego. Ketamina 
1.14. Część nr 14 -  Paliwizumab 
1.15. Część nr 15 – Środki zwiotczające mięśnie. Atracurium 
1.16. Część nr 16 –  Preparaty cytotoksyczne. Doksorubicyna liposomalna 
1.17. Część nr 17 –  Preparaty cytotoksyczne. Doksorubicyna 
1.18. Część nr 18 –  Leki przeciwgrzybiczne, przeciwinfekcyjne. Flukonazol 
1.19. Część nr 19 –  Preparaty do odżywiania pozajelitowego. Kabiven 
1.20. Część nr 20 –  Immunoglobuliny specyficzne 
1.21. Część nr 21 -   Produkty lecznicze do organów zmysłu. Ranibizumab 
1.22. Część nr 22 –  Środek hemostatyczny. Aplikator  do stosowania z hemostatykiem 
1.23. Część nr 23 -   Preparat witamin krwiotwórczych. Suplement diety      
1.24. Część nr 24 –  Środki przeciwkrwotoczne. Witamina K1. Fitomenadion 
1.25. Część nr 25 –  Produkty lecznicze dla organów zmysłu. Phenylephrine hydrochloride 
1.26. Część nr 26 -   Leki układu moczowo-płciowego 
1.27. Część nr 27 -   Leki obniżające ciśnienie. Dihydralazyna 
1.28. Część nr 28 -   Bromowodorek fenoterolu. Patrusisten 
1.29. Część nr 29 -   Tiamazol 
1.30. Część nr 30 –  Produkty  lecznicze dla układu nerwowego. Pochodne ksantyny. Cytrynian kofeiny 
1.31. Część nr 31 -   Beta blokery. Trandate 
1.32. Część nr 32-    Opatrunki  specjalistyczne 
1.33. Część nr 33 –  Płyn do irygacji. Wyrób medyczny 
1.34. Część nr 34 –  Żel poślizgowy sterylny 
1.35. Część nr 35 –  Szwy chirurgiczne monofilamentowe. Podwiązka  niewchłanialna 

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do specyfikacji stanowiącym integralną jej część. 
 
2. Warunki realizacji zamówienia 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie zgłoszenia Zamawiającego dokonanego pisemnie, 
faksem lub drogą elektroniczną. 

2.2. Realizacja dostaw  w terminie nie dłuższym niż 2 dni (robocze)  - w odniesieniu do  wszystkich części  zamówienia 
od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt 2.1. 

2.3. Realizacja dostaw produktów leczniczych z importu docelowego, opisanych w Części nr 24-31  w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni (roboczych)  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 21 marca 
2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia 
pacjenta, dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia Dz. U. 2012 roku, poz. 349) – od 
momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt 2.1. 

2.4. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w 
terminie skróconym do 1 dnia roboczego ( z wyłączeniem produktów leczniczych  z importu docelowego)  od 
momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt 2.1. 

2.5. Termin ważności oferowanych produktów / wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
2.6. Dostawa produktów leczniczych / wyrobów medycznych  identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 
2.7. Zaoferowane leki cytostatyczne  w części nr  9 - 10; 16-17 muszą znajdować się  w aktualnym Obwieszczeniu Ministra 

Zdrowia dotyczącym leków refundowanych (dla każdej substancji czynnej, dla każdej postaci, dawki i dla każdego 
producenta). 

2.8. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków refundowanych, 
powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert Obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie leków refundowanych. 

2.9. Produkty  lecznicze dla jednakowej substancji czynnej ale różnych dawek , oferowane w tym samym pakiecie musza 
pochodzić od jednego producenta ( dotyczy części nr 27). 

2.10. Wszystkie produkty lecznicze z wyłączeniem leków z importu docelowego ( tj. część 24-31) muszą posiadać wpisany 
kod EAN w formularzu asortymentowo-cenowym dołączonym do SIWZ. 

 
3. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 91, ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych -  określa standardy jakościowe 

odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi  oferowane produkty lecznicze 
podlegają zasadom określonym w wymaganiach i normach dotyczących w szczególności: 
3.1.  Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW / GMP – Good Manufacture Practice) produktów leczniczych i substancji czynnych 

wykorzystywanych w produktach leczniczych, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 roku, poz. 1979); 

3.2. Jakości oraz metod badań produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych określonych w 
Farmakopea Polska lub odpowiedniej farmakopei uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Farmakopea Europejska). 

3.3. ISO 15378 – normy odnoszącej się do materiałów, z których wykonane są opakowania bezpośrednie produktów 
leczniczych. 
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4.    Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania. 
       4.1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania (standardy akredytacyjne 

Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia, System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000) i zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania 
zasad postępowania wynikających z wdrożonego systemu. 

       4.2. Zamawiający informuje, że współpraca z Wykonawcą będzie podlegała ocenie. Ocena dokonana zostanie wg czterech 
kategorii oceny: jakość produktu, szybkość dostawy, zgodność dostawy z umowa, szybkość załatwiania reklamacji. 

 
5.    Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych 
       5.1.  Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do zachowania  

w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego obejmujących: 
                5.1.1. dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych     

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z póżn. zm.), 
                5.1.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U> z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z póżn. zm.) 
                5.1.3. informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 
 
6.  Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujące w jednostce 

Zamawiającego – GPSK UM, dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów określa Załącznik nr 2 do umowy. 
 
7. Nomenklatura: kod  według  CPV  -   33.69.00.00-3 (różne produkty lecznicze); 33.14.00.00 - 3  (materiały medyczne). 
 

Rozdział  IV 

   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

       Termin  wykonania  zamówienia:  24 miesiące od dnia  podpisania umowy. 

 

Rozdział  V 

WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy:   

1) nie podlegają wykluczeniu: 
2) spełniają  warunki  udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów;  
Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia na wytwarzanie produktu 
leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub zezwoleniem na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej umożliwiającym sprzedaż produktu leczniczego spoza miejsc wytwarzania, wydanym przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy produktów leczniczych. 

 
b. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. Uzna 
spełnienie tego warunku w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
c. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. Uzna 
spełnienie tego warunku w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
 

2. Zamawiający może, na  każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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Rozdział  Va 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy  na podstawie art. 24 ust.5  

2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

2.2 będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższa niż 3000 złotych 

2.3 jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt.5 

 

Rozdział  VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1.  Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
2.    Zgodnie z art. 25a ust. 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza  określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

 
 
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia  z udziału w postępowaniu; 
a.  składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 
 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie  przez Wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1. 
5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga złożenia zezwolenia  na 
wytwarzanie produktu leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub zezwoleniem na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiającym sprzedaż produktu leczniczego spoza miejsc wytwarzania, 
wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

 
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

7.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
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7.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

7.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; 

7.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

7.7   oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s adu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zna podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

7.8 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

7.9 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 
przynależności do  tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w § 5  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.: 

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 

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. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 
ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 3 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy -Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
W  zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  
26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia  (Dz. U z 27.07.2016r.  poz. 1126). 
 
Jeżeli  Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

8.     Podwykonawcy  
 

8.1   Definicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2  pkt. 9a ustawy -Pzp 
Umowa o podwykonawstwo– umowa  w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez 
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

 
8.2 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
 
8.3 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
 

 
8.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  
 

9. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane  dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego 

9.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  wraz  z  ofertą w szczególności: 

• Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze w każdej pozycji, której dotyczą, posiadają: 
Świadectwo Rejestracji Produktu Leczniczego, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz Charakterystykę 
produktu leczniczego (dokument zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Części nr 1 – 21 -  według treści załącznika nr 3 do specyfikacji 

                    W/w dokumentów nie wymaga się dla suplementów diety i leków z importu docelowego. 
 

 •  Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne w każdej pozycji, której dotyczy, posiadają dokumenty  
dopuszczające do obrotu na terytorium RP: wpis producenta, autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora do 
Rejestru Wytwórców, prowadzonego przez Prezesa Urzędu rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i produktów Biobójczych, ponadto Deklaracje Zgodności oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej i jest 
oznakowany znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy) – 
dotyczy wyrobów medycznych. tj. części nr 22; 32-35  -   według treści załącznika nr 3 do specyfikacji 

 
   • Oświadczenie Wykonawcy że oferowany produkt jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub suplementem diety i spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2010r , nr 136, poz. 914 z póżń. zm.), Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia16 września 22010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego( 
Dz.U. z 201r,. nr 180, poz. 1214 z póżź. zm.) oraz że dokonano powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o 
wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia do obrotu – dotyczy części nr 23 -  według treści załącznika nr 3 do 
specyfikacji 

 
 
 



F1024 - Adm 
 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

Wydanie 1 Strona 8 z 18 

SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.  11  

ust. 8  ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące Wykonawcy i innych  
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz  
dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub  
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia z zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w  
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie z zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w  
rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi  
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
Rozdział  VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z  WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w 
rozdziale VI niniejszej  SIWZ ( również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy - Prawo zamówień publicznych) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na 

adres : Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań - Dział Zamówień Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną  winny być 
kierowane na adres: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl a faksem na nr 61 8419 620. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu  lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynie  do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  
6  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku, o  którym  mowa w pkt.7. 
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy 

przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Osobą uprawnioną przez  Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

• w kwestiach formalnych: Anna Szczeblowska – st.inspektor ds. Zamówień Publicznych, 
• w kwestiach merytorycznych: mgr farm. Krystyna Malinger – Kierownik Apteki. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 
niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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Rozdział  VIII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wysokość  i  termin  wniesienia wadium 

1.1 Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w  kwocie: 106 705,00 zł  słownie: sto sześć tysięcy siedemset pięć 
złotych dla całości zamówienia. 

 Wadium dla poszczególnych części zamówienia wynosi odpowiednio: 
 

Część 
 

Kwota  Słownie  

Część nr 1 230,00 zł Dwieście trzydzieści  złotych  
Część nr 2          650,00 zł Sześćset pięćdziesiąt złotych 
Część nr 3      3 600,00 zł                          Trzy tysiące sześćset złotych 
Część nr 4        880,00 zł Osiemset osiemdziesiąt złotych 
Część nr 5       400,00 zł Czterysta  złotych 
Część nr 6       5 200,00 zł                        Pięć tysięcy  dwieście złotych  
Część nr 7     2 150,00 zł                       Dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 
Część nr 8 15,00 zł                                   Piętnaście złotych 
Część nr 9        330,00 zł Trzysta trzydzieści  złotych 
Część nr 10   43 400,00 zł                   Czterdzieści trzy  tysiące czterysta złotych 
Część nr 11       170 ,00 zł Sto siedemdziesiąt złotych 
Część nr 12     4 400,00 zł                        Cztery tysiące czterysta złotych 
Część nr 13        130,00 zł                              Sto trzydzieści  złotych 
Część nr 14   14 100,00 zł                        Czternaście tysięcy sto złotych 
Część nr 15         30,00 zł Trzydzieści złotych 
Część nr 16     24 100,00 zł                     Dwadzieścia cztery tysiące sto złotych 
Część nr 17       740,00 zł                          Siedemset czterdzieści  złotych 
Część nr 18 45,00 zł Czterdzieści  pięć złotych 
Część nr 19         40,00 zł                                   Czterdzieści złotych 
Część nr 20       200,00 zł Dwieście  złotych 
Część nr 21    2 800,00 zł  Dwa tysiące osiemset złotych 
Część nr 22      210,00 zł                             Dwieście dziesięć złotych 
Część nr 23        30,00 zł Trzydzieści złotych 
Część nr 24    1 400,00 zł Jeden tysiąc czterysta  złotych 
Część nr 25       160,00 zł                              Sto sześćdziesiąt  złotych 
Część nr 26 50,00 zł                                Pięćdziesiąt  złotych 
Część nr 27         50,00 zł Pięćdziesiąt  złotych 
Część nr 28       320,00 zł Trzysta dwadzieścia  złotych 
Część nr 29         10,00 zł                                  Dziesięć złotych 
Część nr 30       300,00 zł                                   Trzysta złotych 
Część nr 31 30,00 zł                                 Trzydzieści złotych 
Część nr 32         10,00 zł Dziesięć złotych 
Część nr 33       280,00 zł Dwieście osiemdziesiąt złotych 
Część nr 34         75,00 zł Siedemdziesiąt pięć  złotych 
Część nr 35       170,00 zł                            Sto siedemdziesiąt złotych 

 

1.2 Wadium  wnosi  się  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 

2. Forma  wadium 

2.1  Wadium  może  być  wniesione  w  jednej  lub  kilku  następujących  formach: 
a. pieniądzu; 
b. poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo – kredytowej,  z   
 tym,  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym; 
c.   gwarancjach  bankowych; 
d.   gwarancjach  ubezpieczeniowych; 
e.   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o  których  mowa w  art.  6 b  ust. 5  pkt. 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U.  z  2014r. poz.1804 oraz z 
2015r. poz. 978 i 1240). 
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2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach  określonych w art. 46  ust. 4a oraz 
ust. 5  ustawy. 

3. Miejsce  i  sposób  wniesienia  wadium 

3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego: CITI HANDLOWY  
07103012470000000087905012. 

3.2 W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach (wymienionych w pkt. 2.2.1) lit. b), c), d), e) należy je złożyć  
w oryginale  w  Kancelarii Ogólnej – pokój  nr  317  w  Budynku  D , III piętro. 

4. Zwrot  wadium 

4.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu  postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 
zastrzeżeniem art. 46 ust.4a  ustawy. 

4.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana  jako  najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca  wadium niezwłocznie  po 
zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  
umowy,  jeżeli  jego  wniesienia  żądano. 

4.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 

4.4 Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono  wadium  na  
podstawie okoliczności, o których mowa w  pkt. 4.1,  jeżeli  w wyniku  ostatecznego  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  
oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez  
Zamawiającego. 

4.5 Jeżeli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  zwraca  je  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku  
bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Wykonawcę. 

5. Utrata  wadium 

5.1 Z  uwzględnieniem przepisu  art.  46  ust. 4a  ustawy  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  
Wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienia omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez  Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

5.2 Zamawiający  zatrzymuje  również  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  
wybrana: 
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w  ofercie; 
b. nie  wniósł  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy; 
c. zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  

Wykonawcy. 
 5.3 W/w okoliczności utraty wadium muszą  być  jednoznacznie  określone  w  treści  dokumentu wadium wnoszonego  w  

formie  innej  niż  w  pieniądzu. 
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Rozdział  IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składając ofertę Wykonawca jest nią związany przez  okres  60 dni   tj. do  dnia  21.04.2017r 
2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  

z  tym  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwrócić  
się  do  Wykonawcy  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  okres,  nie  dłuższy  jednak  niż  
60  dni. 

3. Odmowa  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w  ust. 2  nie  powoduje  utraty  wadium. 
4. Przedłużenie  terminu związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  ważności  

wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  
Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  
wniesienia  nowego  wadium  lub  jego przedłużenia  dotyczy  jedynie  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  
jako  najkorzystniejsza. 

5. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  bieg  terminu  związania  ofertą  ulega  
zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę  orzeczenia. 

6. Nie  później  niż  na  7  dni  przed  upływem  ważności  wadiów  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  pod  rygorem  
wykluczenia  z postępowania,  do  przedłużenia  ważności  wadium  albo  wniesienia  nowego  wadium  na  okres  
niezbędny  do  zabezpieczenia  postępowania  do  zawarcia  umowy.  Jeżeli  odwołanie  zostanie  wniesione  po  wyborze  
najkorzystniejszej  oferty,  wezwanie  Zamawiający  skieruje  jedynie  do  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  jako  
najkorzystniejszą. 

Rozdział  X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1.     Wymagania  ogólne 

1.1 Wykonawca  ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.  

1.2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Zakres i przedmiot tych części został określony w Załączniku Nr 
1 do SIWZ. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części. 

1.3 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4 Oferta  musi  być  złożona  w  formie  pisemnej,  zgodnie  z  wymaganiami  opisanymi  w   niniejszej  specyfikacji. 

1.5 Oferta winna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania,  komputerze lub  inną  trwałą,  
czytelną  techniką.  Złożone  materiały  powinny  być  spięte,  wszystkie  strony  oferty  zawierające  jakąkolwiek  
treść  winny  być  ponumerowane,  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  i  opatrzone  
pieczątką.   

Strony puste nie wymagają  numeracji,  podpisów  i  pieczątek.  Ewentualne  poprawki  w  tekście oferty  muszą  być  
naniesione  w  czytelny  sposób,  parafowane  i  datowane  własnoręcznie  przez  osobę  podpisującą  ofertę. 

1.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski. 

2 Zawartość  oferty  i  sposób  jej  przedstawienia 

2.1 Ofertę stanowi wypełniony FORMULARZ OFERTY sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  Załącznik  Nr  2  
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą 
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy, a także informację którą część zamówienia 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.  
 

2.2 Wraz z ofertą  należy złożyć: 
2.2.1  Oświadczenia wymienione w  rozdziale VI, 1- 5  specyfikacji. 
2.2.2  Oświadczeń wymienionych  w rozdziale Vi. 9.9.1. specyfikacji 
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2.2.3  Informację określoną w rozdziale XIII, 1.1.5 specyfikacji 
2.2.4  Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania 
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

2.2.5  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo 
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik  może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. 

2.3 Oferta wraz z załącznikami musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Za podpisanie  uznaje się 
własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby go składającej.   

 
3.    Opakowanie  oferty 

3.1 Wykonawca  umieszcza  ofertę  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu,  które; 

a. będzie  zaadresowane  na  Zamawiającego, 
b. będzie posiadać oznaczenia: Oferta na dostawę produktów leczniczych. Otwiera KOMISJA dnia 
21.02.2017r. o godz. 09:30. 

3.2 W przypadku załączenia do oferty dokumentów, których Zamawiający nie żąda zalecane jest ich oddzielenie od 
oferty i oznaczenie napisem „Dokumenty uzupełniające”.  

4 Tajemnica przedsiębiorstwa 

4.1 Zamawiający  informuje, iż zgodnie  z  art. 8  w  zw.  z  art.  96  ust. 3  ustawy oferty  składane  w  postępowaniu  o 
zamówienie publiczne są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich  otwarcia. Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4.2 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spięte oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i 
zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

5 Zmiana  lub  wycofanie  oferty 

5.1 Wykonawca może  wprowadzić  zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod  warunkiem,  
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone  wg  takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

5.2 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Kopert ofert wycofanych nie będą 
otwierane. 

Rozdział  XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Składanie  ofert 
1.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Polnej  33 , w pokoju  nr  317 – Kancelaria  Ogólna  

mieszcząca  się  w  Budynku  D Szpitala, lub  drogą  pocztową  na  adres  podany  w  pkt. 2. 
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1.2 Wykonawca  umieszcza  ofertę  w  kopercie   oznaczonej  następująco: 

 

 

 

 

 

1.3 Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu  21 luty 2017 r. o godz. 09:00  

1.4 W  postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie  oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

2. Otwarcie ofert 

2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia  21.02  2017r. o godz. 09 :30  w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Polnej 33, w Sali  
Konferencyjnej,  Budynek  D,  IV piętro. 

2.2 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

2.3 Otwarcie  ofert  jest  jawne. 

2.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

2.5  Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy _ Prawo zamówień 
publicznych. 

2.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert ( art. 86 ust. 5 ustawy –Pzp) Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl  informacje dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b.  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

         Rozdział  XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w FORMULARZU OFERTY sporządzonym wg wzoru 
Załącznika Nr 2 do specyfikacji łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Cena podana przez Wykonawcę winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

 
3. Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915). 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w  złotych  polskich (PLN). 

Pieczęć  adresowa   
Wykonawcy 
 

Ginekologiczno – Położniczy   Szpital   Kliniczny   Uniwersytetu  Medycznego   
im.  Karola  Marcinkowskiego   w  Poznaniu 

60- 535    Poznań ,  ul. Polna  33 
 

„Oferta na dostawę produktów leczniczych” 
 

Otwiera KOMISJA PRZETARGOWA dnia  21. 02. 2017ro godz. 09:30 
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5. Ceny muszą być podane i wyliczone  w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania- końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija się a końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

6. Sposób zapłaty  i rozliczeń za realizację  przedmiotu zamówienia  został określony we wzorze umowy, Załączniku Nr  5  
specyfikacji. 

Rozdział  XIII 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM  WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Kryteria oceny ofert 
1.1 Przy wyborze i ocenie ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

KRYTERIUM I: Cena – 100% 

Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej 
przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.  
Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru: 
                

                                           Cena oferty z najniższą ceną 
Ilość punktów  =      ---------------------------------   x 100 x 100%       

       Cena oferty badanej 
         

      Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 
roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

1.2 W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzony ranking złożonych ofert. Zamawiający udzieli zamówienia 
Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych 
oraz specyfikacji i jest ofertą z najniższą ceną.. 

1.3 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać 
wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

1.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

1.5 Zgodnie z art. 91, ust. 3a ustawy – Pzp - jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o  podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie  z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy  wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa  lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 Wzór informacji, o której mowa w art. 91, ust. 3a ustawy – Pzp – stanowi Załącznik Nr 4  do specyfikacji. 

1.6 W  przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór  prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną  dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

1.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

 



F1024 - Adm 
 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

Wydanie 1 
Strona 15 z 
18 

SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.  11  

ust. 8  ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 
Uwaga! 

Zamawiający informuję, iż z uwzględnieniem przepisu art. 24aa ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

2.     Ocena   ofert    

2.1 Zamawiającego podczas niejawnych posiedzeń dokona oceny ofert zgodnie z przepisami ustawy i specyfikacji. 

2.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  Wykonawców wyjaśnień dotyczących  treści  złożonej  
oferty. 

2.3 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 ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  niepowodujące 

istotnych  zmian w treści oferty, 
-    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,  którego oferta została poprawiona. 

 
2.4 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z  
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,  w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2008 oraz z 2016 roku, poz. 1265). 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w 
którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

       2.5   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 

       2.6 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie  udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

Rozdział  XIV 

INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdego z 
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
6. Jeżeli Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  

publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez przeprowadzania  ich  
ponownego  badania  i oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki unieważnienia postępowania,  o  których  mowa  w  art.  
93  ust. 1  ustawy. 

Rozdział  XV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymagania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział  XVI 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANA WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,  ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

1. Wzór  umowy  stanowi  Załącznik  Nr  5  do specyfikacji.  

Rozdział  XVII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1.  Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych. 

 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5. 
 

Odwołanie 
    1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

 
   2)   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

 
   3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
  4)  Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 
 5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt  4 i 5 wnosi się:– w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

 
Skarga do sądu 

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
     
       2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
 

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

 
3) Szczegółowe regulacje w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179 i nast. ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

Rozdział  XVIII 

DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI 

1.    Opis  części  zamówienia,  jeżeli  Zamawiający  dopuszcza  składania  ofert  częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert  częściowych.  

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do specyfikacji. 

2. Określenie  maksymalnej  liczby  Wykonawców,  z  którymi  Zamawiający  zawrze  umowę  ramową,  jeżeli  
przewiduje  zawarcie  umowy  ramowej 

Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej. 

3. Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających,  o  których  mowa  w  art.  67  ust. 1  pkt. 6 
i 7  lub  art.  134  ust. 6 pkt. 3  oraz  okolicznościach,  po  których  zaistnieniu  będą  one  udzielane,  jeżeli  
Zamawiający  przewiduje  udzielenie  takich  zamówień 

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia  zamówień  uzupełniających,  o  których  mowa  w  art.  67  ust. 1  
pkt.  7  ustawy. 

4. Opis  sposobu  przedstawiana  ofert  wariantowych  oraz  minimalne  warunki,  jakim  muszą  odpowiadać  
oferty  wariantowe,  jeżeli  Zamawiający  dopuszcza  ich składanie 

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert  wariantowych. 

5.    Postanowienia  dotyczące  aukcji  elektronicznej 

Nie  dotyczy  aukcji  elektronicznej. 

6.    Wysokość  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli  Zamawiający  przewiduje  ich  zwrot. 

Wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem oraz złożeniem oferty  oraz  uczestnictwem  w  przedmiotowym  
postępowaniu  obciążają  wyłącznie  Wykonawcę. 

 

 

 

 



F1024 - Adm 
 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

Wydanie 1 
Strona 18 z 
18 

SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.  11  

ust. 8  ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 

 

Rozdział  XIX 

                                                                              WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Opis przedmiotu zamówienia  -  Załącznik Nr 1 
2. Formularz oferty - Załącznik Nr 2 
3. Oświadczenie  o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – Załącznik Nr 3 
4. Informacja wynikająca z zapisu art. 91, ust. 3a ustawy – Pzp – Załącznik Nr 4 do specyfikacji 
5. Umowa dostawy  -  Załącznik  Nr  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


