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Rozdział l. 

INFORMACJE OGÓLNE 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu 

Adres: ul. Łęczycka 24A, 95-100 Zgierz 

NIP: NIP 732-17-98-755, Regon 470871759, KRS 0000024624 

Strona internetowa www.przychodnie.zgierz.pl 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Przychodni Rejonowych, 

Adres: ul. Łęczycka 24A, 95-100 Zgierz; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych, Adres: 

ul. Łęczycka 24A, 95-100 Zgierz  jest Pani Beata Klink  sekretariat@przychodnie.zgierz.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionek; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp”;   

5. 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; 

6. 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

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

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

RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

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

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

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

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

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE 

O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Jagodziński, 

tel. 664061221, faks: :+48 42 716 41 61, adres email: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymagań 

określonych w ust. 4 - 10 poniżej  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia oraz rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 

16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018 poz. 

1993) zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6, 

należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 

odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej  

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)  

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
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wyznaczonego 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. Przedłużenie terminu składania ofert 

nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionek (numer postępowania: 

ZP/382/3/2019, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 

wskazania w ofercie części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał 

z podwykonawców przy jego realizacji. 

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile 

są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia które im zostały powierzone 

przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 4, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

6. 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, 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. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI I TERMIN WYKONANIA  

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dla potrzeb Miejskiego Zespołu Przychodni 

Rejonowych w Zgierzu do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie lub poza 

obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień.  
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2. Zamawiający nabywa produkty wyłącznie w celu świadczenia odpłatnych usług szczepień 

ochronnych w zakresie wykraczającym poza bezpłatne szczepienia wynikające z Programu 

Szczepień Ochronnych.  

3. Rodzaje szczepionek oraz ich właściwości, skład chemiczny i schematy dawkowania zostały 

określone na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego rozpoznania zapotrzebowania 

wśród pacjentów Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. 

4. Odstawy będą realizowane do następujących punktów szczepień: 

1) Przychodnia Rejonowa Nr 1: ul. Fijałkowskiego 2, 95-100 Zgierz 

2) Przychodnia Rejonowa Nr 2: ul. Ks. Sz. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz 

3) Przychodnia Rejonowa Nr 3: ul. Łęczycka 24a, 95-100 Zgierz 

4) Przychodnia Rejonowa Nr 4: ul. Staffa 10, 95-100 Zgierz 

5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (Pakiety nr 1 – 5): 

1) Pakiet nr 1 – szczepionki „kompatybilne”, z możliwością podania jednoczasowo 

a) szczepionka skojarzona – 6 walentna p/błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis, 

haemophilus influenza i WZW typu B. Rozpuszczalnik w strzykawce, część liofilizowana 

w fiolce + 2 igły – 300 sztuk, 

b) szczepionka p/wirusom ROTA podawana w systemie 2 dawkowym. Doustna 

w strzykawce – 200 sztuk, 

c) szczepionka p/chorobom wywołanym przez meningokoki typu B. Ampułkostrzykawka 

– 50 sztuk; 

2) Pakiet nr 2 – szczepionki p/grypie 

a) szczepionka p/grypie dla dorosłych. Ampułkostrzykawka – 200 sztuk; 

3) Pakiet nr 3 – szczepionki zawierające 13 serotypów 

a) Szczepionka p/chorobom wywołanym przez streptococcus pneumoniae zawierająca 

13 serotypów. Strzykawka + 2 igły – 300 sztuk; 

4) Pakiet nr 4 – szczepionki skojarzone 

a) szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, zawierająca dwa antygeny 

acelularne p/krztuścowy, polio inaktywowaną i szczepionkę przeciwko Hamophilus 

influenzae, podawana – 100 sztuk; 

5) Pakiet nr 5 – szczepionki absorbowane 

a) szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) 

i haemophilus typ b, (skoniugowana), adsorbowana. Zawierająca dwa antygeny 

krztuścowe. Ampułkostrzykawka – 100 sztuk, 

b) szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – 150 sztuk. 

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia 

2 odrębnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego:  

1) lekarzy pediatrów (około 7 osób) oraz dla  

2) pielęgniarek szczepiennych (około 20 osób).  

7. Przedmiotem szkoleń jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zastosowanie i stosowanie 

dostarczanych przez Wykonawcę szczepionek.  

8. Termin i miejsce szkoleń Wykonawca ustali z Zamawiającym.  

9. Pkt 6-8 nie dotyczą pakietu nr 2. 

10. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach do SIWZ znaki 

towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm 

i standardów jakościowych dla danego produktu. 

11. Wspólny słownik zamówień : 

33651600-4 Szczepionki 
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12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części 

(pakietów) przedmiotu zamówienia. UWAGA! Oferta na dany pakiet musi obejmować wszystkie 

pozycje pakietu.  

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. 

14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy 

(planowany termin obowiązywania umowy od dnia 13 lipca 2019 r.).  

III. GWARANCJA 

Zamawiający wymaga 12 miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

Rozdział III. 

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział IV. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY ORAZ 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

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 -

posiadanie aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania - posiadanie aktualnego zezwolenia/ koncesji na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na 

produkcję, a także na obrót hurtowym środkami farmaceutycznymi – jeżeli wymagane są 

przepisami prawa (w tym zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne) albo inne 

przewidziane w obowiązujących przepisach prawa zezwolenie na obrót środkami 

farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki określone 

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

3. Z postępowania zostanie wykluczony również Wykonawca, wobec którego zachodzi przesłanka, 

o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1)-4) ustawy Pzp, : 

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 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 
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majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. 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. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonały dostawy, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

8. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w podrozdziale Il pkt 1. 

II. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wg wzorów 

stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert odpowiednio 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 

2. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz 

z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
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w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze 

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

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. 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 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp, o ile dokumenty te nie 

są dostępne w ogólnodostępnych bezpłatnych bazach; 

2) aktualne zezwolenie/koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku 

producenta – aktualne zezwolenie na produkcję, a także na obrót hurtowym środkami 

farmaceutycznymi – jeżeli wymagane są przepisami prawa (w tym zgodnie z Ustawą Prawo 

farmaceutyczne) albo inne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa zezwolenie na 

obrót środkami farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

w ust. 7, 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  

ust. 9 stosuje się. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

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

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

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1)-4) ustawy Pzp. 
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7. Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 zawodowe, o których mowa w podrozdziale I ust. 1 pkt 2, w odpowiednim zakresie. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

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

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje dostawy, usługi, roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu 

wymienionego w ust. 7  

10. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 1. 

11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zobowiązany jest wypełnić pkt 9 Formularza „Oferta”, oraz wskazać części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. 

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1)-4) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

o których mowa w rozdziale IV, podrozdziale I pkt 1 ppkt 2) lit. a) musi spełnić co najmniej jeden 

z Wykonawców, natomiast spełnianie warunków udziału w określonych w rozdziale 

IV,  podrozdziale I pkt 1 ppkt 2 lit. b Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

15. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, 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. 

16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w ust. 3, składa każdy z Wykonawców. 
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Rozdział V. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia na wszystkie części jednemu wykonawcy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

8. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika 

Wykonawcy. 

9. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. 

10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone. 

11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny być załączone w osobnym opakowaniu i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

12. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, którą stanowi Formularz oferty (załącznik nr 1 

do SIWZ): 

1) Oświadczenia o których mowa w rozdziale IV, podrozdziale II ust. 1 SIWZ; 

2) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać 

w szczególności 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, a Wykonawca wskazał to wraz ze 

złożeniem oferty. 

3) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IV, podrozdziale II ust. 2 SIWZ. 

5) oświadczenie, że oferowane produkty dopuszczone są do obrotu zgodnie z ich klasyfikacją 

i spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r. (tekst jednolity 

Dz. U. 2019 poz. 175) (patrz: Druk OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 8), 

13. Zamawiający zaleca przygotowanie oferty na Wzorach dokumentów/oświadczeń dołączonych do 

niniejszej SIWZ.  

14. Niezłożenie formularza cenowego, jak również niepodanie w nim wymaganych danych skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. 
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15. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp - oryginalne ulotki lub ich kopie, lub inne dokumenty handlowe (np. katalog lub jego 

część, ulotka) – w celu potwierdzenia składu oferowanej szczepionki/działania itp. zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy złożone dokumenty ww. rodzaju nie 

zawierają istotnych informacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – Zamawiający 

dopuszcza w tym zakresie dodatkowe oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy 

winno precyzyjnie określać, którego preparatu dotyczy oraz jakich jego właściwości.. 

16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych 

w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe 

oznaczenie „ZMIANA”. 

18. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 

przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

19. Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub 

dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 

Ul. Łęczycka 24A 

95-100 Zgierz 

Oferta na dostawę szczepionek 

Rozdział VI. 

INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24A, Sekretariat, 

do dnia 26 czerwca 2019 r., do godziny 12:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24A, Sekretariat, 

do dnia 26 czerwca 2019 r., do godziny 12:10. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę 

oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w 

ofercie było wymagane. 

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

6. 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 Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, 

o którym mowa w ust. 5, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni  

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

Rozdział VII. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 

2. Oferta musi zawierać łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną brutto 

oferty" lub także „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek 

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców krajowych 

i zagranicznych sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca 

zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania 

umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych). 

5. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez wykonawcę, 

a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne opusty i rabaty. 

6. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego. 

7. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający 

doliczy do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego 

z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 

8. Podstawą porównania ofert, będzie wartość brutto . 

9. Cenę należy obliczyć mnożąc liczbę zamawianych szczepionek przez cenę jednostkową brutto. 

10. W przypadku pakietów, w których występują więcej niż jeden rodzaj szczepionki uzyskane z godnie 

z pkt 9 wartości brutto należy zsumować. Suma wartości brutto stanowi wartość pakietu. 

Rozdział VIII. 

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) 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. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu. 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Przy wyborze oferty w każdej  części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Kryterium wyboru 
Waga 

kryterium 

Liczba przyznanych punktów w 

danym kryterium 

Cena 100% 100 

2. Ocena ofert dokonywana według następującego wzoru: 
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C= 
najniższa cena oferty brutto 

x 100 
cena oferty badanej brutto 

3. Jako „cena” przyjęta zostanie wartość podana przez Wykonawcę w pkt 5 Formularza oferty. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

naliczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział IX. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział X. 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego określone zostały we istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załączniki nr 5 

do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany umowy zostały określone 

w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załączniki nr 5 do SIWZ. 

Rozdział XI. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony 

prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przestane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

7. 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 
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do jego wniesienia, jeżeli przeslanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Rozdział XII. 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty, informacje, których zakres wynika z dyspozycji zawartej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do 

podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego 

do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
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I. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY 

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 

Ul. Łęczycka 24A 

95-100 Zgierz 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę szczepionek, postępowanie nr ZP/382/3/2019 my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas 

w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

3. Wykonawca jest: 

 mikroprzedsiębiorstwem * 

 małym przedsiębiorstwem * 

 średnim przedsiębiorstwem * 

 nie dotyczy * 
* zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź  

** UWAGA 

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 

250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OFERUJEMY: 
* Niepotrzebne skreślić  

1) Pakiet 1 szczepionki "kompatybilne", z możliwością podania jednoczasowo 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 

(szt.) 

Oferowany preparat - 

nazwa 

Cena 

jednostkowa 

brutto za sztukę 

Wartość brutto 

(kol. 3 X kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Szczepionka skojarzona – 6 walentna 

p/błonicy, krztuścowi, tężcowi, 

poliomyelitis, haemophilus influenza i 

WZW typu B. Rozpuszczalnik w 

strzykawce, część liofilizowana w 

fiolce + 2 igły  

300 

     

2 

Szczepionka p/wirusom ROTA 

podawana w systemie 2 dawkowym. 

Doustna w strzykawce. 

200 

   

3 

Szczepionka p/chorobom wywołanym 

przez meningokoki typu B. 

Ampułkostrzykawka 

50 

     

    SUMA:  
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2) Pakiet 2 szczepionki p/grypie 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 

(szt.) 

Oferowany preparat - 

nazwa 

Cena 

jednostkowa 

brutto za sztukę 

Wartość brutto 

(kol. 3 X kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Szczepionka p/grypie dla dorosłych. 

Ampułkostrzykawka 
200       

 

3) Pakiet 3  szczepionki zawierające 13 serotypów 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 

(szt.) 

Oferowany preparat 

- nazwa 

Cena 

jednostkowa 

brutto za sztukę 

Wartość brutto 

(kol. 3 X kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Szczepionka p/chorobom wywołanym 

przez streptococcus pneumoniae 

zawierająca 13 serotypów. 

Strzykawka + 2 igły 

300      

 

4) Pakiet 4 szczepionki skojarzone 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 

(szt.) 

Oferowany preparat 

- nazwa 

Cena 

jednostkowa 

brutto za sztukę 

Wartość brutto 

(kol. 3 X kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Szczepionka skojarzona przeciwko 

błonicy, tężcowi, zawierająca dwa 

antygeny acelularne p/krztuścowy, 

polio inaktywowaną i szczepionkę 

przeciwko Hamophilus influenzae, 

podawana 

100      

 

5) Pakiet 5 szczepionki absorbowane 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 

(szt.) 

Oferowany preparat 

- nazwa 

Cena 

jednostkowa 

brutto za sztukę 

Wartość brutto 

(kol. 3 X kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, 

krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu 

B (rDNA), poliomyelitis 

(inaktywowana) i haemophilus typ b, 

(skoniugowana), adsorbowana. 

Zawierająca dwa antygeny 

krztuścowe. Ampułkostrzykawka 

100 

   

2 Szczepionka przeciwko wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B 

150 
     

SUMA:  

 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, w tym również, 

że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni 

uwzględniając, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem biegu terminu 

związania ofertą. 
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8. OŚWIADCZAMY, że zaoferowane przez nas dostawy zgodne są z przedmiotem zamówienia i spełniają 

wszystkie obowiązujące normy oraz przepisy, a także wymagania jakie Zamawiający określił 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że oferowane produkty 

dopuszczone są do obrotu na terenie RP zgodnie z ich klasyfikacją oraz spełniają wymogi ustawy 

o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 175). 

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców* 

* niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

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

Podwykonawcą będzie: 

firma . …………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę podmiotu). 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, określonym w SIWZ i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko . …………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………… Faks: ………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach Do oferty załączamy następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………… dnia …………………… 

Miejscowość        ……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 
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II. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę szczepionek, postępowanie nr ZP/382/3/2019 działając 

w imieniu Wykonawcy: 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę) 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp 

oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami. 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności Od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

……………………….dnia ……………….. 

(miejscowość), 

…………………………… 

(podpis) 
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III. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę szczepionek, postępowanie nr ZP/382/3/2019 działając w imieniu i na 

rzecz: 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę) 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………. Dnia ……………… 

(miejscowość), 

…………………………….. 

(podpis) 



 

21 
 

IV. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ) 

Wymaga się aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej*  

UWAGA: należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionek, 

postępowanie nr ZP/382/3/2019, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oświadczam, że: 

1) Przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.): 

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

…………….…………………………… 

Data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 

 

2) Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej. 

…………………………………………... 

Dota i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

Lp. 
Nazwa podmiotu wchodzącego w skład tej 

samej grupy kapitałowej 
Adres podmiotu 

1. 

  

2. 

  

3. 
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V. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty farmaceutyczne: SZCZEPIONKI 

(Pakiet nr …..)* w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

2. Liczba opakowań/sztuk, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy są szacunkowe i mogą ulec 

zmniejszeniu zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Niewykorzystanie całości umowy 

nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych. 

3. Maksymalna wartość zamówienia brutto (Pakiet nr ………………..)* wynosi:..........................zł (słownie: 

...................................................................................... zł …./100), w tym …. % VAT* 

4. W ramach niniejszej umowy, bez dodatkowych kosztów, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

i przeprowadzenia 2 odrębnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego: lekarzy pediatrów (około 

7 osób) oraz dla pielęgniarek szczepiennych (około 20 osób). Przedmiotem szkoleń jest profilaktyka chorób 

zakaźnych oraz zastosowanie i stosowanie dostarczanych przez Wykonawcę szczepionek. Termin i miejsce 

szkoleń Wykonawca ustali z Zamawiającym. ** 
* zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania 

**  zapis §1 ust. 3 nie dotyczy Pakietu nr 2 

§ 2. 

1. Realizacja dostaw odbywać się będzie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, sukcesywnie przez 

okres 12 miesięcy, z dostawą bezpośrednio do Punktów Szczepień POZ-ów wchodzących w skład 

Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu:  

1) Przychodnia Rejonowa Nr 1: ul. Fijałkowskiego 2, 95-100 Zgierz;  

2) Przychodnia Rejonowa Nr 2: ul. Ks. Sz. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz;  

3) Przychodnia Rejonowa Nr 3: ul. Łęczycka 24a, 95-100 Zgierz;  

4) Przychodnia Rejonowa Nr 4: ul. Staffa 10, 95-100 Zgierz).  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca dostawy w przypadku zmiany organizacyjnej lub 

zmiany lokalizacji Zamawiającego. 

3. Odbiór dostawy dokonywany będzie każdorazowo, pod rygorem nieważności, przez pracownika danego 

Punktu Szczepień lub inną osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego lub Kierownika danej 

jednostki POZ. Wydanie dostawy osobie nieuprawnionej zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

należności wynikającej z faktury VAT wystawionej  na dane zamówienie. 

4. Każdorazowy zakup poprzedzony będzie stosownym zamówieniem, podpisanym przez  Kierownika danej 

jednostki POZ lub osobę przez niego upoważnioną lub Kierownika Zamawiającego, złożonym na piśmie lub 

przesyłanym faksem lub mailem na numer/adres:  …………………………………………………………………………………. 

5. Wykonawca realizuje dostawy w terminach: 

1) dla dostaw planowych – do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, przy czym za dzień roboczy 

strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

2) dla dostaw „na cito” – do 24 godzin od momentu zgłoszenia*.  

6. Jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę, w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami 

pracy Punktu Szczepień - dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie do 

godziny 12:00. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia z terminem ważności co najmniej 

12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  
* zapisy §2 ust. 4 ppkt b oraz ust. 6 nie dotyczy szczepionek p/grypie dla dorosłych (Pakiet nr 2) 

§ 3. 

1. Za opóźnienie w terminie realizacji zamówień cząstkowych, o którym mowa w §2 ust. 5 pkt 1), Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie 

zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. 
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2. Za opóźnienie w terminie realizacji zamówień cząstkowych, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 2) (zamówienia 

„na cito”) z chwilą upłynięcia terminu dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy jednorazową karę 

umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia. Ponadto w takim 

przypadku Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego 

w terminie zamówienia za każde rozpoczęte 2 godziny opóźnienia w dostawie. 

3. Trzykrotne niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów dostawy, o których mowa w § 2 ust. 5 upoważnia 

Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy (lub jej części – Pakiet/y) bez zachowania terminu 

wypowiedzenia. 

4. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nienależycie wykonanej lub niezrealizowanej 

części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności na skutek wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne. 

§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru ilościowego i jakościowego towaru. 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i jakościowych (polegających np. na uszkodzonym 

opakowaniu lub naruszonej zawartości opakowania) Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków 

w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia braków przez Zamawiającego. 

3. Za opóźnienie w terminie określonym, w ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 

§ 5. 

Ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 1 do umowy wiążą strony niniejszej umowy przez cały okres 

jej obowiązywania, z zastrzeżeniem zapisów § 9 umowy. 

§ 6. 

1. Należność za dostarczony towar zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wpisane na fakturze.  

2. W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z obowiązującymi przepisami - faktura 

zostanie zwrócona i spowoduje to opóźnienie jej zapłaty z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych. 

4. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy, a przysługujące Wykonawcy względem Zamawiającego, 

Wykonawca może przenieść w drodze cesji na inną osobę/podmiot tylko za wyraźną zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 

w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu – spory będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji 

o okolicznościach powodujących, że dalsza realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub 

jest sprzeczna z jego działalnością. 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w tym 

w szczególności naruszenia  postanowień §2 ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia również w przypadku: 
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1) zmiany siedziby Zamawiającego uzasadniającej wypowiedzenie niniejszej umowy z uwagi na fakt, że 

dalsze jej wykonywanie nie leżałoby w interesie publicznym, 

2) zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej z punktu widzenia realizacji umowy, w szczególności 

w przypadku przekształcenia lub połączenia na podstawie art. 66 i następne ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej. 

§ 9. 

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie jeżeli Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana cen może nastąpić: 

1) tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w wyniku okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy za zgodą Zamawiającego wyrażoną w drodze pisemnego 

aneksu, 

2) lub w przypadku kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego (np. obniżenie ceny) - bez 

konieczności wcześniejszego sporządzania aneksu. 

3. Ponadto strony przewidują możliwość zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w przypadku: 

1) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym 

zmiany te mogą dotyczyć zarówno obniżenia cen, jak również dodania nowych leków do wykazu  

leków objętych cenami urzędowymi, 

2) szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji: strony dopuszczają 

możliwość dostarczenia odpowiednich równoważnych preparatów objętych umową przy zachowaniu 

dotychczasowych cen jednostkowych brutto oraz za zgodą Zamawiającego wyrażoną w drodze 

aneksu, 

3) niewykorzystania w terminie obowiązywania umowy ilości szczepionek, o których mowa w załączniku 

nr 1: strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas nie dłuższy 

niż 3 miesiące. 

§ 10. 

1. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych także postanowienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego 

została zawarta niniejsza umowa. 

2. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia ……………………….. do dnia ……………………………  

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

4. Załączniki stanowiące integralną częścią umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja prac  

2) Załącznik nr 2– Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

 

 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 

informuję, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 95-100 Zgierz, 

ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, adres e-mail: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl. 

2. Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pani Beata Klink Miejski Zespół Przychodni 

Rejonowych 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, adres e-mail: 

sekretariat@przychodnie.zgierz.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. 

4. Podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

Ponadto po zawarciu umowy są przetwarzane też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. dane z faktur), 

gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umowy, w tym obowiązków z tytułu 

gwarancji, rękojmi i serwisu (jeżeli dotyczy) oraz przez okres po jej zakończeniu wynikający z przepisów 

podatkowych i rachunkowych oraz zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. 

6. Prawa: 

1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich 

sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie 

przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do 

dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

2) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek 

określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

(gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c, a prawo 

usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do 

realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego 

obowiązku wymagającego przetwarzanie danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz 

do celów archiwalnych.  

3) Ponadto, w szczególnych przypadkach prawa, powyższe mogą być ograniczone, ze względu np. na 

wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej 

informacji na temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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8. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy.  

9. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe są udostępniane: 

1) upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy; 

2) podmiotom świadczącym usługi IT; 

3) podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla Instytucji – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci 

badający sprawozdanie finansowe,  

4) podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną;  

5) organom publicznym – na ich żądanie. 

10. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


