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ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 Toruń, dnia 10.12.2021 r. 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 

tel/fax (56) 658-16-18 

strona: www.womp.torun.pl  

adres e-mail: womp@womp.torun.pl 

REGON: 871625889 NIP: 956-19-35-098 

Godziny urzędowania: 7:00 – 14:00 

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji  

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  

– Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp 

na: 

Zakup i dostawę szczepionek   
 

 

 

Znak sprawy WOMP- PN – 3/2021 

            

    

 

 

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

                  ZATWIERDZIŁ 

 

 
 

Opracowanie dokumentacji: Witosław Piotr Ryszewski         

 

 

SWZ zawiera 17 stron oraz 6 załączników 

 

 

http://www.womp.torun.pl/
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń  

NIP: 956-19-35-098  

REGON: 871625889   

E-mail: womp@womp.torun.pl    

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00-14.35;   

Strona internetowa Zamawiającego: www.womp.torun.pl 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: (/womptorun/SkrytkaESP) 

epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun 

              Adres do korespondencji: jw.    

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez 

Komisję Przetargową.  

3. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 

będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

http://bip.womp.torun.pl/  

 

                                                  

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku       

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. 

UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub 

podmiotu trzeciego) jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń NIP: 956-19-35-098 REGON: 

871625889;  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Violetta Jenny-Poźniak,                                             

email: v.jenny@womp.torun.pl tel. (56) 654-25-39; 

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

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówieni,            

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 przepisanych 

http://www.womp.torun.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun
http://bip.womp.torun.pl/
mailto:,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20email:%20v.jenny@womp.torun.pl
mailto:,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20email:%20v.jenny@womp.torun.pl
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ustawy Pzp, związanym   z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa 

wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku 

może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (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); 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

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

osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO;  

c) 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. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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3. TRYB UDZIELENIA POSTĘPOWANIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.   

3. Wartość zamówienia nie przekracza aktualnych progów unijnych, o których mowa art. 3 

ust.1 pkt 1), art.3 ust.2 i ust. 3 ustawy PZP.  

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.  

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szczepionek do Punktu Szczepień w Przychodni 

Lekarskiej ul. Bydgoska 76 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej SWZ. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV – 33651600-4. 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE 

1. Dostawca dostarczy zamówione szczepionki do Punktu Szczepień Przychodni Lekarskiej 

przy ul. Bydgoska 76 - WOMP zgodnie ze zleceniem. 

2. Pierwsza partia zamówionych szczepionek będzie dostarczona w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od dnia podpisania umowy. 

3. Następne dostawy sukcesywnie w miarę zgłaszanych zamówień, w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 

4. Oferowane szczepionki muszą być zarejestrowane i dopuszczone do obrotu i stosowania 

na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne 

(teks jednolity Dz. U. z 2021.974).  

5. Oferowane szczepionki mają mieć, co najmniej roczny termin ważności od daty dostawy. 

Wyjątek stanowi szczepionka przeciw grypie, której ważność ustala się na jeden sezon 

jesienno-zimowy i wiosenny.  

6. Przedmiot zamówienia przedstawiono w postaci 18 zadań. Każda oferta zadaniowa 

będzie rozpatrywana jako oddzielna oferta, a za podstawę porównania ofert przyjmuje się 

ogólną wartość netto każdego zadania.  

7. W przypadku braku szczepionki w hurtowni, oferent zobowiązany jest do zapewnienia 

ciągłości dostawy danej szczepionki lub podobnej – o tym samym działaniu i w takiej 

samej cenie. 

8. Zastrzega się niepełną realizację zamówień, wynikających z przedstawionych zadań przez 

Zamawiającego, przy czym w przypadku wzrostu popytu na szczepienia                                     

w poszczególnych asortymentach szczepionek, wzrost realizacji zadań nie przekroczy 

20% zamówień. 

9. Oferta ważna przez 12.m-ce. 

 

 

6. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na wykonanie części zamówienia,  

obejmującej jedno lub więcej rodzajów szczepionek, składających się na przedmiot zamówienia. 
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7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie realizowane będzie partiami – na podstawie zamówień jednostkowych – w 

zależności od potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

8. PODWYKONAWCY 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

 

9. WARUNKI UDZIAŁU  

1. Zamawiający działając na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy PZP, określa następujące 

warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia 

szczególnych wymagań w tym zakresie;  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to odrębnych przepisów - Zamawiający stawia warunki w tym zakresie:  

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo 

Farmaceutyczne, tj. zezwolenie – wydane przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot – na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – tj. hurtowni 

farmaceutycznej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców warunek musi być spełniony przez każdego z nich;  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 

w tym zakresie;  

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 

w tym zakresie.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego Rozdziału musi być w całości spełniony przez 

jednego z nich – nie dopuszcza się sumowania warunku.  

  

10. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

1. Przez podmiotowe środki dowodowe, należy rozumieć środki służące potwierdzeniu 

braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (nie będące podmiotowym środkiem dowodowym) 

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia razem z ofertą zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.  

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:  

 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 

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

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który 
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złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej / w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.  

 

11. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.108 UST.1 

USTAWY PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, 

Wykonawcę:  

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

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,   

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

c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie,   

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu  

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

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

Kodeksu karnego,   

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,   

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),   

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,   

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;   

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,           

o którym mowa w pkt 1;  

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

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,                 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej                     

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału              

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy 

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania.  

 

12. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym               

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: 

epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty  oraz do formularza do 

komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy użyciu formularzy wskazanych w ust. 2 powyżej, 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl oraz regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/womptorun
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5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

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

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP, 

przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesyłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: womp@womp.torun.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. 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 2020r. (Dz.U.    

z 2020r. poz. 2452) 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.           

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

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.   

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

11. Dowodem skutecznego dostarczenia dokumentów i informacji przez Zamawiającego 

jest w przypadku drogi elektronicznej wydruk potwierdzenia wysłania wiadomości ze 

skrzynki nadawczej Zamawiającego, tj. przetargi@womp.szczecin.pl. Komunikacja za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się 

na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu oferty.   

12. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej wymagają na jego żądanie niezwłocznego 

potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich otrzymania.  

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1) w kwestiach merytorycznych – Marzenna Krychowiak, tel. 56 622 80 19; 

2) w kwestiach proceduralnych – Witosław Ryszewski, tel. (56) 658-35-39. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się    

z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ.   
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13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert  (art. 

307 ust.1 ustawy PZP).  

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 

8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca utworzy plik .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje plik zawierający 

dokumenty składające się na ofertę.  

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), 

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 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie 

zastrzeżenia Informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa powinno być sformułowane          

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
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przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 

w celu zachowania poufności objętych klauzulą Informacji zgodnie z postanowieniami art. 

18 ust. 3 PZP.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (zip). Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi 

Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.   

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta                        

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  

9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

9.2.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musza być złożone w oryginale 

(t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym).  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, 

w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy     

z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub kopii (skanu) opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

przez mocodawcę . Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez pełnomocnika.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

14. Postanowień pkt 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny 

ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 

odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
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16. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia 

wszystkich złożonych przez niego ofert. 

2. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Oferta, w której Wykonawca 

zaproponuje więcej niż jedną cenę zostanie odrzucona. Cena podana w ofercie powinna 

obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Ewentualne upusty muszą zostać zawarte 

przez Wykonawcę w cenach jednostkowych oferty pod rygorem jej odrzucenia. Cena oferty 

musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.                        

Oferta zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

podstawie art. 87, lub błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 6 ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty przewidującej 

odmienny, niż określony w Rozdziale 4 i 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia sposób 

wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty 

wariantowej,  o której mowa w art. 92 ustawy. 

4. Obowiązuje podanie wszelkich wielkości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

przy czym gdy dana wielkość wynosi zero należy wpisać odpowiednio „0,00 %” lub „0,00 

zł” lub „00/100”. 

5. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie wszystkich załączonych do SWZ wzorów 

dokumentów, załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione. 

Dokumenty, które nie wymagają wypełniania winny zostać podpisane i dołączone do oferty. 

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych w treści wzorów 

załączonych dokumentów, nie wypełnienie przeznaczonych do tego celu rubryk, wypełnienie 

ich niezgodnie z przeznaczeniem, brak lub podanie informacji w zakresie niepełnym w 

stosunku do wymaganego, może spowodować odrzucenie oferty. 

6. Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę nieprawdziwych 

informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie 

tegoż Wykonawcy z postępowania. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niedotrzymanie warunków określonych                      

w Specyfikacji Warunków Zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 

9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

2)  Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub 

oznacza w wybrany przez siebie sposób. 

3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później, niż                   

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika                 

z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

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

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

11. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  
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12. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. 

Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego 

wycofania oferty.  

13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić albo wycofać 

ofertę za pośrednictwem formularza do zmiany albo odpowiednio do wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu. Sposób zmiany                  

i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać ani zmienić 

złożonej oferty.  

 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 23 grudnia 2021 

r., do godziny 12:00.  

3. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. 

Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego 

wycofania oferty.  

 

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1.   Otwarcie złożonych ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 23.12.2021 r. 

o godz. 12.30 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu,  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67. 

2.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację                             

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3.   Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

4.   Oferty zostaną odczytane w kolejności ich dostarczenia. 

5.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, a także informację dotyczącą ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

18. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN. 

2. Cenę należy ustalić w następujący sposób: 

       ilość x cena netto = wartość netto + należny podatek VAT  = wartość brutto. 

3. Cena jednostkowa netto, wartość netto, wartość brutto powinna być podana z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Nie dopuszcza się wariantowego przedstawienia ceny oferty. 

5. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, natomiast pozostałe oferty 

otrzymają odpowiednio (proporcjonalnie) mniej punktów.  
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6. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie                           

z ilością uzyskanych punktów. 

7. Cena oferty musi stanowić pełny koszt, jaki zamawiający będzie musiał zapłacić wykonawcy, 

czyli: wartość dostawy i zakupu szczepionek określonych w załączniku Nr 4 do SWZ                      

w okresie 12. m-cy.  

8. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów                     

i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

9. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisów bez określenia ceny np. „bez opłat”, „nie 

dotyczy” oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów. 

 

19. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej: 

Ocena wykonawców i ofert: 

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania jeśli zajdą wobec tego Wykonawcy  

okoliczności wskazane w Załączniku Nr 2 do SWZ. 

2. Zamawiający odrzuci każdą ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SWZ lub została 

złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

3. O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniu oferty Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawców wykluczonych lub tych, których ofertę odrzucono, 

podając uzasadnienie faktyczne. 

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

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty. 

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria: 

 cena –              100 punktów (maksymalnie do zdobycia jest 100 punktów) 

 

Oferty będą oceniane w następujący sposób: 

 

CENA – C   (algorytm oceny kryterium CENA ) 

 

                CN  -  najniższa cena spośród wszystkich ofert  

C =       ------------------------------------------------------   x 100 pkt 

           CO   -  cena oferty badanej           

gdzie:  C – ilość punktów badanej ofert dla kryterium ceny (obliczana do 2 miejsc po przecinku), 

CN – najniższa cena spośród wszystkich ofert, 

 CO – cena oferty badanej. 

 

Wybór oferty: 
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1. Oferta, która otrzyma najwięcej punktów  zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

2. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   

i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

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

prowadzonego postępowania informacje o:  

5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

prowadzonego postępowania.  

 

 

20. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art.577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia    

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się      

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
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zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu 

wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

 

 

21. ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

22. ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                        

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie ewentualnego odwołania. 

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę                           

w zawiadomieniu, o którym mowa w Rozdziale 20  pkt 1 SWZ. 

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający          

z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  w ofercie. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia 

świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia 

nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku 

postępowania. 

6. Postanowienia umowy zawarto w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do 

niniejszej Specyfikacji. 

 

23. POZOSTAŁE  INFORMACJE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes                   

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

zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą                     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia 

umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej, 

elektronicznej albo postaci elektronicznej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego 

odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.  

 

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Unieważnienie postępowania. 

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 

określonych w art. 255 ustawy. 

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

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

przed upływem terminu składania ofert, 

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

składania ofert - podając uzasadnieni faktyczne i prawne. 

2.  Udostępnianie dokumentów. 

1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów                

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2)  Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg następujących zasad: 

a)   Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

b)  Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty; 

c)  Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie 1 zł za 1 stronę; 

d) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz                   

w czasie godzin jego urzędowania, tj. w dni od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 

do godz. 14.00. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy                  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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26. ZAŁĄCZNIKI  

Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Załączniki do Specyfikacji: 

1. Formularz ofertowy  – Załącznik nr 1; 

2. Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 2; 

3. Projekt umowy – Załącznik nr 3; 

4. Opis przedmiotu zamówienia. – Załącznik nr 4; 

5. Wykaz dostaw – Załącznik nr 5; 

6. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 6. 
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