
   

 Słupca, dnia 11 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: SPZOZ/ZP/PN/382/28/2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

DOSTAWA LEKÓW, OPATRUNKÓW LECZNICZYCH, PŁYNÓW DO DIALIZ, 

PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PREPARATÓW DO ŻYWIENIA

 DO APTEKI SZPITALNEJ SP ZOZ W SŁUPCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
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1. ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Adres: ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca 
Tel. 63 275 23 00, tel./fax.: 63 275 21 16, e-mail: biuro  @szpital.slupca.pl  
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.slupca.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej ustawą.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  leków,  opatrunków  leczniczych,  płynów  do  dializ,  płynów
infuzyjnych i preparatów do żywienia zgrupowanych w 23 częściach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Szczegółowy opis  poszczególnych  części  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  2  Formularz  asortymentowo-
cenowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określone
są w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu.
2.  Zaoferowane leki muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania na terenie
RP. W przypadku leku niedostępnego na rynku (brak produkcji,  brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak
harmonizacji,  tymczasowe  wstrzymanie  produkcji)  i  leku  równoważnego,  którym  można  go  zastąpić
Zamawiający  wymaga  aby  podać  ostatnią  cenę  sprzedaży  leku  oraz  uwagę  o  jego  braku.  W przypadku
zaoferowania produktu o innej ilości leku w opakowaniu jednostkowym, należy odpowiednio przeliczyć ilości
w zaokrągleniu do całego opakowania.  Zamawiający dopuszcza zmianę postaci leku (np. ampułki na fiolki,
kapsułki na tabletki).
3. Do każdego opakowania leku pochodzącego z importu równoległego musi być dołączona ulotka w języku
polskim  zawierająca  wszystkie  niezbędne  informacje  dla  bezpośredniego  użytkownika  oraz  instrukcje
dotyczące magazynowania i przechowywania leków.  
4.  Warunki  transportu  zgodnie  z  Dobrą  Praktyką  Dystrybucji  (DPD),  a  w  przypadku  dostawy  leku
termolabilnego, należy każdorazowo dołączyć wydruk temperatury z transportu. 
5. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia  lub  zwiększenia  ilości  zakupywanego asortymentu  w danej  pozycji  do  20% wartości  danej
pozycji  po  cenie  jednostkowej  określonej  w ofercie.  W przypadku  nieskorzystania  przez  Zamawiającego
z prawa opcji,  albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne  roszczenia.  Zamawiający  może  skorzystać  z  prawa  opcji  w  przypadku  wyczerpania  zakresu
podstawowego  dostawy  w  danej  pozycji,  jeśli  pojawi  się  potrzeba  zwiększenia  zakresu  tej  dostawy  lub
zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.
Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji  stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym, w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.
6. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV: 33600000.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  oraz  ust.  5  pkt.  1  ustawy  oraz  spełniają  warunki  udziału
w postępowaniu, dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. 
Na  potwierdzenie  spełniania  powyższego  warunku  Wykonawca  musi  wykazać,  że  posiada  aktualne
zezwolenie,  koncesję,  lub  licencję  na  prowadzenie  hurtowni  farmaceutycznej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
6  września  2001  r.  Prawo  farmaceutyczne.  Jeżeli  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  posiadania  koncesji,
zezwolenia lub licencji składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania w/w dokumentów,
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 
dwa różne zamówienia polegające na dostawie leków / opatrunków leczniczych / płynów do dializ / płynów 
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infuzyjnych i preparatów do żywienia oraz załączyć dokumenty potwierdzający, że dostawy zostały wykonane
należycie (referencje).
2. Zgodnie z art. 22a 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 innych podmiotów,  
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić  
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,          
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  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  tego  podmiotu  
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa  w  pkt.  2,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków udziału  w  postępowaniu  lub  
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,  zamawiający żąda,  aby wykonawca w terminie  
określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności  
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.         

Zobowiązanie  do  udostępnienia  zasobów  w  trybie  art.  22a  u  ustawy  winno  być  sporządzone  zgodnie
z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
6.  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy                      
z Wykonawców oddzielnie. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b)  zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
Przyjmuje się,  że  pełnomocnictwo do podpisania  oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia  za  
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 
c)  pełnomocnictwo  musi  wynikać  z  umowy  lub  z  innej  czynności  prawnej,  mieć  formę  pisemną;  fakt  
ustanowienia  Pełnomocnika  musi  wynikać  z  załączonych  do  oferty  dokumentów,  wszelka  
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
7. Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania
przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w stopniu nie  mniejszym niż
podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia. 
Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia. 
8. Podstawy wykluczenia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
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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);

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania należy wraz z ofertą złożyć oświadczenie w formie jednolitego  
dokumentu,  tj.  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  –  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  
SIWZ.
- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów 
- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku  istnienia  wobec  nich  podstaw wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu  składa  jednolite  dokumenty
dotyczące podwykonawców 
-  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 
-  Wykonawca  może  wykorzystać  w jednolitym dokumencie  nadal  aktualne  informacje  zawarte  w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacje  zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy  zobowiązani  są  wypełnić  formularz  JEDZ  zgodnie  z  utworzoną  przez  Zamawiającego
elektroniczną  wersją  formularza  poprzez  serwis  ESPD.  Szablon  JEDZ  został  opracowany  za  pomocą
narzędzia  dostępnego  pod  adresem  internetowym  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?
lang=pl
2.  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  
oceniona,  do złożenia  w wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż 10 dni,  aktualnych na dzień złożenia  
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub
dokumentów.
5.  Jeżeli  wykonawca nie  złożył  oświadczenia,  o  którym mowa w art.  25a ust.  1  ustawy, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów
niezbędnych do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają
błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  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.
6.  Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,      
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda  
następujących dokumentów, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:
a)  wykaz  minimum  dwóch  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w tym okresie,  wraz  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  
wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,         
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli                   
z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  
dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  
wykonywanych referencje  bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie  powinny być  
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu; 
b) kopia aktualnego zezwolenia, koncesji lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie          
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271
z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji składa  
oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania w/w dokumentów.
8.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający  
żąda następujących dokumentów, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) 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.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w  art.  86  ust.  5  ustawy,  przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a)  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt a) – 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  ustawy.  Dokument  ten  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  
upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), 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.  Dokument  ten  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  
upływem terminu składania ofert.
10.  Wykonawca  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  odniesieniu  do  osoby  
mającej  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  której  dotyczy  dokument  
wskazany w ust. 8 pkt a), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt a), w zakresie określonym w art. 24 
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ust. 1 pkt 14 i 21 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 organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten  
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.  Oświadczenia  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  za  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  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie  pisemnej  lub  w  formie  elektronicznej.
Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentów,  
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.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do  tej  samej  
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się  przy  użyciu  miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej. 
2.  Zamawiający  wyznacza  następujące  osoby  do  kontaktu  z  Wykonawcami:  Pan  Remigiusz  Dyderski
tel. 63 275 23 00 wew. 327, email: rdyderski@szpital.slupca.pl; Estera Urbaniak tel. 63 275 23 00 wew. 486,
email: eurbaniak@szpital.slupca.pl
3.  Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:  złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów  elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
5.  Maksymalny  rozmiar  plików przesyłanych  za  pośrednictwem dedykowanych  formularzy  do:  złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
6.  Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków) 
1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcami

w szczególności  składanie oświadczeń,  wniosków (innych niż wskazanych w pkt.  10),  zawiadomień oraz
przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem  dedykowanego  formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

2. Zamawiający  może  również  komunikować  się  z  Wykonawcami  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  email:
eurbaniak@szpital.slupca.pl

3. Dokumenty elektroniczne,  oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są
przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
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również  możliwość  składania  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób
sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
27  czerwca  2017  r.  w sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
1.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Kwoty wadium dla poszczególnych części
zamówienia są następujące:

Numer 
części

Wartość wadium Numer 
części

Wartość wadium

1. 2 502,32 zł 13. 849,01 zł

2. 211,47 zł 14. 1 517,72 zł

3. 1 253,30 zł 15. 919,79 zł

4. 739,85 zł 16. 126,55 zł

5. 980,49 zł 17. 104,80 zł

6. 6 079,40 zł 18. 158,33 zł

7. 2 541,17 zł 19. 297,81 zł

8. 464,90 zł 20. 280,96 zł

9. 157,82 zł 21. 210,06 zł

10. 100,90 zł 22. 235,98 zł

11. 503,80 zł 23. 60,26 zł

12. 320,76 zł

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
     - pieniądzu;
   - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że  

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
     - gwarancjach bankowych,              
     - gwarancjach ubezpieczeniowych, 
    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się  przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Słupcy, nr konta bankowego: 92 8542 0001 0025 5888 0416 1673. Wykonawca dołącza do oferty dowód
wpłaty  wadium.  Na  poleceniu  przelewu  należy  wpisać:  „Wadium  -  dostawa  leków,  część  nr  ….”.
W pozostałych  przypadkach  wymagane  jest  dołączenie  oryginału  dokumentu  wystawionego  na  rzecz
Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres,
w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5.  W  przypadku  wnoszenia  wadium  przelewem  na  rachunek  bankowy,  o  jego  wniesieniu  w  terminie
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania
ofert. 
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10. ZŁOŻENIE OFERTY:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Klucz  publiczny  niezbędny  do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci  elektronicznej  w formacie
danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.  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,
powinny  zostać  złożone  w  osobnym  pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik
stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa”  a  następnie  wraz  z  plikami  stanowiącymi  jawną  część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP). 
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku  dostępnego na  ePUAP i  udostępnionych
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu
6.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert  nie może skutecznie  dokonać zmiany ani  wycofać
złożonej oferty.
7.  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  sporządzoną  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  oraz
postanowieniami niniejszej SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby
wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. 
8. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z  zasadami  reprezentacji  określonymi  we  właściwym  rejestrze.  Jeżeli  ofertę  podpisuje  pełnomocnik
Wykonawcy,  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  przynajmniej  do  podpisania  oferty  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
9. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla
osoby upoważnionej  do  reprezentowania  członków konsorcjum w trakcie  postępowania  (pełnomocnictwo
może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 
10. Oferta winna zawierać:
1) formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ)
2) formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 2 do SIWZ) w formacie .xls, .xlsx.
3) JEDZ (zał. nr 3 do SIWZ).
4) dowód wpłaty wadium.
11.  W  przypadku,  gdy  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  Wykonawca może zgodnie  z  art.  8  ust.  3  Ustawy PZP
zastrzec  w  ofercie,  które  informacje  nie  mogą  być  udostępnione  innym uczestnikom postępowania  oraz
powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany
jest załączyć pismo wykazujące i uzasadniające, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

11. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.  Termin składania ofert:  15.01.2020 r., do godziny: 10:00,  miejsce: SP ZOZ w Słupcy, ul.  Traugutta 7,
62-400 Słupca, budynek C, sekretariat.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2020 r., o godzinie 10 : 30, miejsce: SP ZOZ w Słupcy, ul. Traugutta 7,
62-400 Słupca, budynek C, parter, pokój nr 11. 
3.  Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  aplikacji  do  szyfrowania  ofert  dostępnej  na  miniPortalu
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.  Cenę  w  ofercie  należy  obliczyć  z  uwzględnieniem wszystkich  wymagań  Zamawiającego  określonych
w SIWZ, załącznikach do SIWZ i  wzorze umowy,  z uwzględnieniem wszystkich kosztów,  jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym,  w szczególności  koszty zakupu od producenta,  koszty dostawy,  koszty pracownicze Wykonawcy,
marży Wykonawcy oraz koszty utylizacji przedmiotu zamówienia. 
2. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania
ofert. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.  Jeżeli  wykonawca  będzie  składał  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. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia
o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać
na wykonawcy. 

13. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena (C) – waga 100%
Kryterium cena (C)  będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę w ofercie. 
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
Liczba punktów (C) = Cn / Cb x 100
gdzie:
Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  formie  elektronicznej.  Wraz
z  zawiadomieniem  zawierającym  informacje  o  wyborze  oferty  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę,
którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności
określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
3.  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 już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej
(w przypadku oferty wspólnej).

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Środki  ochrony prawnej  przysługują  wykonawcy,  a  także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP na zasadach określonych w dziale VI niniejszej ustawy. 

17. KLAUZULA INFOMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY 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
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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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca;

• inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Słupcy jest Pani Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres e-mail: iodo@szpital.slupca.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 na dostawę leków, opatrunków leczniczych,
płynów  do  dializy,  płynów  infuzyjnych  i  preparatów  do  żywienia  SPZOZ/ZP/PN/382/28/2019,
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, 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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  
d) 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:
a) 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;
b)  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. 

18. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
3. Załącznik nr 3 – JEDZ
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
w zakresie przedmiotu zamówienia opracowała: Remigiusz Dyderski 
w zakresie procedury przetargowej opracowała: Estera Urbaniak
sprawdził – radca prawny –  Agata Nurkowska
zatwierdził w dniu 11.12.2019 r. - p. o. Dyrektora SP ZOZ w Słupcy Rafał Spachacz

.................................................................
   (podpis kierownika Zamawiającego)

1 Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia  przetwarzania  nie  ma zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w celu  zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej  lub w celu ochrony praw innej  osoby fizycznej lub prawnej,  lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

10

mailto:iodo@szpital.slupca.pl

