
 

S P E C Y F I K A C J A 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Post ępowanie nr MSP.A.271.2.1.2022 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy szczepionek, 

do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami 

ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, 22-100 Chełm,  

ul. Wołyńska 11. NIP 563 – 20 - 30 - 191, REGON 110 269 323, nr KRS 0000069032 tel.   

82 563 05 19, fax. 82 563 05 19, e-mail: zamowienia@mspzozchelm.pl, 

www.mspzozchelm.pl   

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji tj. w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 Prawa zamówień 

publicznych.  

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 t. j. z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2415). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA, W TYM OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 

INFORMACJA DOTYCZACA ZASAD SKŁADANIA OFERT CZE ŚCIOWYCH I 

WARIANTOWYCH   

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych 

zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza 
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szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Chełmie (kod CPV 33.65.16.00-4 -  Szczepionki).  

Zamawiający nabywa produkty wyłącznie w celu świadczenia odpłatnych usług szczepień 

ochronnych w zakresie wykraczającym poza bezpłatne szczepienia wynikające z Programu 

Szczepień Ochronnych. Zamawiający nie prowadzi odrębnej sprzedaży produktów 

farmaceutycznych. Rodzaje szczepionek oraz ich właściwości, skład chemiczny i schematy 

dawkowania zostały określone na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego 

rozpoznania zapotrzebowania wśród pacjentów MSP ZOZ. 

 

A. Przedmiot zamówienia obejmuje nast ępujący asortyment: 

 

Pakiet nr 1  

1) Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, zawierająca 20 mcg antygenu HBs, o 

zarejestrowanym szybkim (uzyskanie odporności w ciągu 21 dni) schemacie 

szczepienia, dostarczana w fiolkach, opakowanie max 10 fiolek   

- 200 dawek  

 

2) Inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 

przeznaczona dla dorosłych      - 4 dawki  

 

3) Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B 

przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia   - 6 dawek  

 

Pakiet nr 2 

 

1) Inaktywowana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci i 

młodzieży do 16 roku życia      - 6 dawek  

 

2) Inaktywowana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży 

od 16 roku życia i dorosłych      - 9 dawek  

 

Pakiet nr 3 

 

1) Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (acelularna), 

zawierająca dwa antygeny krztuśca -  toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową, 

skojarzona z inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis i szczepionka przeciw 
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Haemophilus influenzae typ b (skoniugowana) adsorbowana, tężcowym do stosowania 

w szczepieniu pierwotnym u niemowląt w wieku od ukończenia 6 tygodnia życia i jako 

dawka uzupełniająca u dzieci w drugim roku życia (rok po szczepieniu pierwotnym). 

          - 150 dawek  

 

2) Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 

dwa antygeny krztuśca - toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b 

(skoniugowana), adsorbowana      - 320 dawek  

 

Pakiet nr 4 

 

1) Skojarzona szczepionka  przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna  

zawierająca trzy antygenty krztuśca - toksoid krztuścowy, hemaglutyninę 

włókienkową i  pertaktynę) poliomyelitis (inaktywowane) oraz Haemophilus 

influenzae typu b (Hib) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B  

- 300 dawek  

 

2) Szczepionka przeciwko ospie wietrznej    - 60 dawek  

 

3) Szczepionka  przeciw  meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana; 

stosowana do czynnego uodparniania osób w wieku 2 miesięcy i starszych przeciw 

inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez Neisseria meningitidis 

grupy B,          - 120 dawek  

 

Pakiet nr 5 

 

1) Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), 

adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, do szczepienia przypominającego 

przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi u osób w wieku od 4 lat po szczepieniu 

podstawowym.        - 40 dawek  

 

2) Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) poliomyelitis 

(inaktywowana) adsorbowana, wskazana  do szczepienia przypominającego dzieci w 

wieku od lat 3, młodzieży oraz dorosłych 

- 40 dawek  
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Pakiet nr 6 

 

1) Skoniugowana szczepionka przeciw meningokokom grup A, C, W135 i Y do 

stosowania u osób powyżej 12 miesięcy życia   - 20 dawek  

 

Pakiet nr 7 

 

1) 13-walentna szczepionka pneumokokowa przeciwko STREPTOCOCCUS 

PNEUMONIAE       - 80 dawek  

 

Pakiet nr 8 

 

1) Szczepionka przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych,  w 

celu zabezpieczenia przed chorobami wywoływanymi przez wirusy brodawczaka 

ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58, wskazana do czynnego 

uodparniania przeciw następującym chorobom wywoływanym przez wirusa HPV: 

zmiany przednowotworowe oraz rak szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytnicy, 

wywoływane przez szczepionkowe typy HPV; brodawki narządów płciowych (kłykcin 

kończystych) wywoływane przez określone typy wirusa HPV.   

         - 9 dawek  

 

B. Ogólne wymagania dotycz ące wszystkich pakietów 

 

1. Transport każdej z partii asortymentu do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na 

koszt Wykonawcy, z uwzględnieniem norm warunków transportu ujętych  

w obowiązujących przepisach, a zwłaszcza zapewnienia odpowiednich warunków 

termicznych w trakcie transportu.  

2. Dostarczony asortyment powinien mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne, tzn. 

rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta. 

3. Termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy 

poszczególnych partii asortymentu. 

4. Oferowany asortyment musi posiadać certyfikaty i aprobaty wymagane obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie 

RP tj. wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie wydane przez Radę Unii 

Europejskiej lub Komisję Europejską (art. 3 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 06 września 

2001r. Prawo farmaceutyczne – Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 z późn. zm.). W przypadku, 

gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany 
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jest dołączyć do oferty oświadczenie deklarujące złożenie we właściwym czasie 

aktualnego dokumentu; 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za część zamówienia przyjmuje 

się jeden pakiet wynikający z podziału określonego w niniejszej części SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących mniej niż 1 pakiet. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

        

Wykonanie zamówienia następować będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do  

31 maja 2023 r. z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 projektu umowy. Oczekiwany termin dostawy 

zamówienia cząstkowego nie może być dłuższy niż 4 dni. Pożądany termin dostawy to 

maksymalnie 2 dni od daty przekazania zamówienia cząstkowego.   

Zamawiający odrzuci oferty z terminem dostawy zamówienia cząstkowego dłuższym niż 4 

dni. 

 

V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓW IENIA 

PUBLICZNEGO  

 

Istotne dla Zamawiającego postanowienia dotyczące wykonania umowy, znajdują się  

w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6  do SWZ. 

           

 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w części VIII SWZ , oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiaj ący nie stawia warunku w powy ższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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Ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu le czniczego (w 

przypadku Wykonawcy maj ącego siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokumen t równowa żny) lub 

ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutyczn ej, wydane 

przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podst awie ustawy z 

dnia 6 wrze śnia 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r . poz. 

1977 z późn. zm.) 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiaj ący nie stawia warunku w powy ższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiaj ący nie stawia warunku w powy ższym zakresie. 

  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się, o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla 

potwierdzenia spełniania warunków opisanych w części VI ust. 2 pkt 2 Zamawiający 

uzna, że postawiony warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca lub podmiot, który 

oferuje realizację przedmiotu zamówienia w zakresie sprzedaży produktów leczniczych 

udokumentuje posiadanie odpowiednich uprawnień. 

5. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby na 

podstawie art. 118 ustawy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 

108 i 109 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązania się do osobistego 

wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

VII. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNY CH 

PODMIOTÓW   

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych  części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  

podwykonawcom Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Z uwagi na charakter zamówienia nie jest możliwe poleganie przez Wykonawcę na 

zasobach innych podmiotów w zakresie wymaganego przez Zamawiającego warunku  

posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej. 

 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

1. Z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z udziału w 

postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek 

określonych w art. 108 ustawy Pzp oraz jedna z niżej wymienionych przesłanek, 

określonych w art. 109 ust 1 ustawy Pzp : 

1) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w art. 110 i 111 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
IX. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE JAKIE SKŁADA 

WYKONAWCA, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU  I WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz Zał ącznikiem 

nr 4  do SWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień 
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składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe. 

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

o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. W celu udokumentowania, że oferowany asortyment posiada certyfikaty i aprobaty 

wymagane obowiązującymi przepisami, a w szczególności ważne pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu na terenie RP, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do 

przedłożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane produkty są dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 

r. Prawo farmaceutyczne. w szczególności ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

na terenie RP tj. wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie wydane przez Radę Unii 

Europejskiej lub Komisję Europejską (art. 3 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 06 września 

2001r. Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2020 r., poz. 944 z późn. zm.). W/w dokumenty 

muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W 

przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie deklarujące złożenie we właściwym 

czasie aktualnego dokumentu. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie przedłożą wskazanych w części IX ust. 1 

– 5 podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych do ich uzupełnienia w 

terminie nie krótszym niż 5 dni.  

7. Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych podmiotowych i przedmiotowych środków 

dowodowych lub złożą je niekompletne i nie uzupełnią ich na wezwanie Zamawiającego 

w trybie określonym w ust. 6 zostaną wykluczeni z postępowania.  

8. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych  potwierdzających  spełnianie  warunków  

udziału w postępowaniu.  

9. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy którego oferta zostanie 

wskazana jako najkorzystniejsza obejmują: 
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1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, tj. o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 t. 

j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo 

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty 

częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji z 

zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy Pzp; 

3) Ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku 

Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. 

10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może 

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp 

do tych środków; 

11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy, 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, Wykonawca, na etapie składania oferty i łącznie z nią składa oryginał 

zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia łącznie z opisem: 

1) zakresu udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

13. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie.  

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SI Ę Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZ NYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANI A 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wymogów 

określonych poniżej. 

1) przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP                         

https://epuap.gov.pl/wps/portal - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami 

składanymi wraz z ofertą przetargową, 

2) przy użyciu poczty elektronicznej - email: zamowienia@mspzozchelm.pl 

dopuszczalna jest komunikacja w przypadkach innych ni ż oferta 

Wykonawcy i zał ączniki do oferty   (np. zadawanie pytań, składanie 

wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

uzupełnienie dokumentów itp.) 

 

Uwaga: plik zawieraj ący w/w dokumenty powinien mie ć nazwę (firm ę) wykonawcy. 

 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
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ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien się posługiwać 

numerem sprawy określonym w SWZ. 

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert o 

ile jej treść jest udokumentowana. 

5. Wykonawca  zamierzający   wziąć udział  w  postępowaniu   o   udzielenie  zamówienia 

publicznego, winien posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

7.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się daty ich przekazania na ePUAP lub daty otrzymania na skrzynkę e-mail. 

9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, stanowiąc 

załącznik do niniejszej SWZ. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

12. Formularz do zaszyfrowania ofert przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i adres email, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

13. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
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środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz.2415) tj: oferty, oświadczenia, o których 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, 

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu  

udostępniającego  zasoby,  o  którym  mowa  w art.  118  ust.  3  ustawy,  zwane  dalej 

,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe sporządza się w 

postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

14. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę składa się w postaci zaszyfrowanej. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

Uwaga! Zamawiaj ący zaleca, aby do sporz ądzenia oferty u żyć formularza 

edytowalnego, wypełniaj ąc wskazane w nim pola, a nast ępnie podpisania go przy 

użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub  podpisem osobistym. Nie 

należy wypełnia ć odr ęcznie formularza oferty i zał ączników. Pliki edytowalne z 

rozszerzeniem *.doc nale ży otwiera ć w trybie „tylko do odczytu”. Zalecany format 

zapisu wszystkich plików oferty to *.pdf, natomiast  wykonawca ma prawo wyboru 

formatu spo śród wskazanych w przepisach o których mowa w ust. 1 3.  

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

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

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

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

mowa w części X. pkt 15. SWZ (art. 284 ust. 2 ustawy PZP), Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz nie ma obowiązku przedłużenia 

terminu składania odpowiednio  ofert. 

17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w części X. pkt. 15 SWZ. 

18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

20. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – lek. med. Bożena Wieczerza – Wiater,  

p.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa MSP ZOZ, e-mail  info@mspzozchelm.pl  

2) w zakresie formalnym - pan Piotr Ziemiński, e-mail: zamowienia@mspzozchelm.pl    

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach pracy MSP ZOZ  w 

Chełmie w godz. 800 – 1400. 

21. Zamawiający nie przewiduje konieczności komunikowania się z Wykonawcami w 

okolicznościach, o których mowa w art. 281 ust 1 pkt 9 ustawy  

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XIII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERT.  

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ . 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1. Szczegółowe zestawienie oferowanego asortymentu wraz z cenami jednostkowymi, 

zgodnie z układem określonym w Załącznikach od nr 1  A do nr 1 H  - arkusz 
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asortymentowo  - cenowy ( pakiety od 1 do 8)  

2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części IX ust 1 – 5   SWZ; 

3. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w części  IX ust. 11 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

4. Ofert ę składa si ę pod rygorem niewa żności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym po dpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę powinien być czytelny. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913 t. j.), 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). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 

spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.  

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 
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do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z 

tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 

przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany 

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01 czerwca 2022 roku, do godziny 10.00 . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. Oferta składana 

elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się stosowanie podpisu na 

każdym załączonym pliku osobno, w szczególności w przypadku wskazanym w art. 63 

ust. 2 Ustawy gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 Ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

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

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
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ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 

został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

XV. OTWARCIE OFERT 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 . 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
 

1. Cenę oferty rozumianą jako wartość pakietu należy podać osobno dla każdego  

z pakietów określonych w części III SIWZ. 

2. Wartość pakietu należy obliczyć jako sumę wartości poszczególnych pozycji w 

danym pakiecie. 

3. Cenę oferty należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej i liczby zamawianych 

opakowań. 

4. Wszystkie składniki cenowe  oraz cenę  ostateczną  należy  podawać w PLN. 

5. Cenę  oferty należy  obliczyć jako  cenę netto i cen ę brutto w PLN.  Cenę brutto 

należy obliczyć dodając do ceny netto podatek VAT, obliczony zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931). 

6. Wszystkie składniki cenowe  oraz cenę  ostateczną  należy  podawać w PLN. 
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7. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w PLN na cen ę netto, 

powi ększon ą o podatek VAT według stawek obowi ązujących w dniu zawarcia 

umowy. Szczegółowe zasady, formę i terminy płatności należności określa wzór 

umowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji.  

 

XVII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

 PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH    KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria  

1) kryterium ceny brutto z wagą 60 % (60 pkt),  

2) kryterium terminu dostawy  z wagą 40 % (40 pkt). 

 

2. Cena oferty składanej przez wykonawcę stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych 

brutto zamawianych szczepionek i liczby szczepionek planowanych do zakupienia. Cena 

oferty ustalana będzie odrębnie dla każdego z pakietów określonych w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

Liczba punktów przyznana Wykonawcy w zakresie kryterium ceny obliczana będzie w 

następujący sposób: 

 

COF = C MIN/ /C BAD * 60 % gdzie  

 

C MIN – oznacza minimalną cenę brutto wśród złożonych ofert 

CBAD oznacza cenę brutto oferty Wykonawcy 

60 % oznacza współczynnik korygujący przyjęty dla danego kryterium 

 

3. Do obliczenia wartości punktowej w kryterium „termin dostawy” będzie brany pod uwagę 

zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SWZ termin dostawy, przy czym minimalny termin dostawy wynosi 2 dni (48 godzin od 

momentu złożenia zamówienia), natomiast maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni. W 

przypadku braku wskazania terminu dostawy, Zamawiający przyjmie termin dostawy 4 

dni.  

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni 

oferta zostanie odrzucona. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu 

dostawy krótszego niż 2 dni, Zamawiający przyjmie wartość 2 dni. 

Pozostałe zadeklarowane terminy dostaw dla zamówienia uzyskają ilość punktów jak 

poniżej: 
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4 dni – 0 pkt, 

3 dni – 30 pkt,  

2 dni – 40 pkt.  

 

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie w zakresie każdego z 

pakietów określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 

punktów w zakresie kryterium ceny oferty i kryterium terminu dostawy. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 

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

zamawiającego ofert dodatkowych 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 

innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

uwzględnieniem ust. 10 oraz art. 187 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 

jej treści. 

10.  Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt  3), Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się 

za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

12. Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 

lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, Zamawiający zażąda od 
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wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zasady 

określone w art. 224 ust. 2 – 6 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

13.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez Wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

2) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

9) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3; 

10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą; 

12) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób. 

14. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny, czy Wykonawcy spełniają       

wymagane warunki, ocenią oferty i zaproponują wybór oferty najkorzystniejsze albo 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Dyrektor Miejskiego Samodzielnego     

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie lub osoba przez niego upoważniona. 

16. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert,     

wyłącznie na podstawie kryteriów oceny oferty określonych w SWZ.  
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17. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 17 pkt 1, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

19. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

20. Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub w części, jeżeli wystąpią 

okoliczności, o których  mowa w art. 255 ustawy PZP i zawiadomi równocześnie o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wszystkich 

Wykonawców,  którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu         

składania ofert  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu zostanie 

zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.  

21. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do 

protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z 

zastrzeżeniem art. 74 ust 2 - 4  ustawy PZP. 

 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA  
UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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XIX.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć  

        DOPEŁNIONE  PO WYBORZE  OFERTY  W   CELU  Z AWARCIA  UMOWY  

        W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana przez osobę umocowaną do 

reprezentacji Zamawiającego. 

2. Wszystkie czynności związane z zawarciem umowy należy konsultować z Zamawiającym. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty zgodnie z art. 455 ustawy PZP i postanowieniami projektu 

umowy. 

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu. 

  

XX. POUCZENIE     O     ŚRODKACH      OCHRONY     PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH  

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O  UDZIELENIE   ZAMÓWIENIA  

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia, oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 



Strona 22 z 23 
MSP ZOZ w Chełmie  
SWZ – Szczepionki 2022 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXI. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  

          ZAMÓWIENIA  

 

Załącznikami do SIWZ w niniejszym postępowaniu są; 

1. Załączniki nr 1 A -1 H – Arkusz asortymentowo cenowy szczegółowy wykaz 

asortymentu   

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw 

wykluczenia z postępowania, 
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4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu oddającego zasoby na potrzeby Wykonawcy 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia, 

6. Załącznik nr 6 – Projekt umowy, 

7. Załącznik nr 7 –Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  

8. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

 

 

Chełm, dnia 24 maja 2022 r.                               Z A T W I E R D Z A M: 

 

Mariusz Żabiński 

Dyrektor 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Chełmie 

 

 
 


