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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Legnicy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH oraz ŚRODKÓW I PREPARATÓW
CZYSZCZĄCYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-78/20

postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zm. )

Zatwierdzam
Dyrektor WSS w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch
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Informacja dla Wykonawców:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert w postaci elektronicznej oraz
w formie papierowej.
Uprzejmie zawiadamiamy, iż niniejsza Siwz zawiera odpowiednie instrukcje związane z możliwością składania
ofert zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Legnicy
59-220 Legnica
ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa: www.szpital.legnica.pl
Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zm.)
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw
3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące
znaczenie:
a) „uPzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 )
b) „Siwz” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III niniejszej Siwz,
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza Siwz,
e) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Siwz i złożyć ofertę zgodnie z jej postanowieniami;
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy
wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. (Art. 24aa uPzp)
6. Ilekroć w treści niniejszej Siwz wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu
aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia; kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV); informacja o możliwości bądź braku możliwości składania ofert częściowych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39222100-5
39830000-9
39891240-0
33750000-2

Artykuły cateringowe jednorazowe
Środki czyszczące
Preparaty czyszczące
Produkty do pielęgnacji niemowląt

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: wyrobów jednorazowego użytku do produktów spożywczych, środków
i preparatów czyszczących, pogrupowanych w Pakietach ponumerowanych od 1 do 3 nazwanych jak niżej, szczegółowo
opisanych w Załączniku 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część Siwz.
Część /Pakiet

Numery i nazwy Pakietów
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Pakiet 1- Wyroby jednorazowego użytku do produktów spożywczych
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Pakiet 2 – Płyn do ręcznego mycia butelek i smoczków i płyn do kapieli noworodków
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Pakiet 3 – Czyściwa włókninowe
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściowa uważa się ofertę złożoną na Pakiet od 1 do 3. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 3. Wszelkie zapisy znajdujące się w Siwz dotyczące oferty odnoszą się do oferty częściowej.
3.Wszelkie zapisy znajdujące się w Siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w Siwz nie
został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. –
oznacza, że dotyczy wszystkich części.
4.Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII Siwz.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
7. Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp w zakresie wszystkich Pakietów zamówienia:
1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w
poszczególnych Pakietach w kolumnie „D” Załącznika 2A do Siwz,
2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość produktów określona w kolumnie „E” Załącznika 2A do Siwz,
3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy.
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy realizować w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział VI. Podstawy wykluczenia
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. oraz
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 1, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. W okolicznościach wskazanych w ust. 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w
Załączniku nr 1 do Siwz oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w ust. 2 w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w ust.3.
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do - druk oferty i Załącznika nr 2A – formularz asortymentowo-cenowy – w zakresie, na
który Wykonawca składa ofertę Siwz):
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku 1
do Siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do
reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa pełnomocnik;
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w formie pisemnej
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (Prosimy nie składać oświadczenia wraz z ofertą - Zamawiający zamieści wzór
oświadczenia na stronie internetowej razem z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp)
4. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia oświadczeń ani dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1.1., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępo wania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie
do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem Wykonawcy (pełnomocnika).
8. Dokumenty lub oświadczenia w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ilekroć w Siwz, a także w załącznikach do Siwz występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też
potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powin ny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować
osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
11. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy
Wykonawcy, według zasad, o których mowa w niniejszej Siwz oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku
dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie
poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
UWAGA:Zamawiający dopuszcza składanie ofert, oświadczeń, a także dokumentów w postępowaniu za pośrednictwem drogi elektronicznej. W takim przypadku oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a uPzp oraz
oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału Siwz składane w elektronicznie należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawców ofert, i innych dokumentów w postaci elektronicznej Zamawiający umożliwia ich złożenie również w sposób tradycyjny.
Miejsce oraz możliwe sposoby złożenia oferty opisane zostały w Rozdziale XII Siwz.
Uwaga: Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub inne dokumenty lub
oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub
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oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1991)]
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z
poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych
w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie papierowej.
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w godzinach pracy od 7.25 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „kore spondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą drogi elektronicznej.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Iwaszkiewicza 5
e-mail: kinga.frackiewicz@szpital.legnica.pl
6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: Znak sprawy:WSzSL/FZ-78/20
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Siwz .
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał Siwz, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital.legnica.pl), pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Siwz. Zmianę Siwz Zamawiający udostępni
na własnej stronie internetowej (www.szpital.legnica.pl).
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie elektronicznej.
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w godzinach
pracy od 7.25 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w Rozdziale VII pkt 1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na
stronie dotyczącej postępowania.
3.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres
kinga.frackiewicz@szpital.legnica.pl. lub zam.publiczne@szpital.legnica.pl
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
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elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Siwz. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na własnej stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Siwz. Zmianę Siwz Zamawiający udostępni
na własnej stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Informacje wspólne dla obydwu grup Wykonawców
A. Jeżeli w wyniku zmiany treści Siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje
o tym Wykonawców, którym przekazano Siwz oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
(www.szpital.legnica.pl lub odpowiednio https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica ).
B. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą
należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
C.Jeżeli w wyniku zmiany treści Siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodat kowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wyko nawców, którym przekazano Siwz oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej(www.szpital.legnica.pl).
D. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy
przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
E. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Kinga Frąckiewicz - Sekcja Zamówień Publicznych
Dorota Stasiaczek – Dział Administracyjno-Techniczny
Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Rozdział X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie papierowej.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty na
daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej (papierowej) pod rygorem nieważności.
4. Treść oferty musi być zgodna z treścią Siwz.
5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.
6. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.
7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami repre zentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa
na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
12. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa
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firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
Wymaga się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona osobno i określała
przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwie części i dla każdej z nich odpowiednio oznaczył status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.
14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) podpisany Formularz ofertowy i formularz asortymentowo-cenowy sporządzony, wypełniony według wzorów stanowiących Załącznik nr 2 i Załącznik 2A do Siwz – w zakresie na który Wykonawca składa ofertę ;
b) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.1. Siwz według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Siwz,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę
składa pełnomocnik,
15. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5
c) OFERTA – „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH oraz ŚRODKÓW I PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH. znak sprawy WSzSL/FZ78/20
Nie otwierać przed dniem 11-01-2021 r. do godz. 11:30.”
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie elektronicznej.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty na
daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Wykonawcy.
4. Treść oferty musi być zgodna z treścią Siwz.
5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.
6. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa
na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do
oferty.
8. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia oferty dostępnego
na: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających
dokumenty
tekstowe,
tekstowo-graficzne
lub
multimedialne
stosuje
się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym polu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp
tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wymaga się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem
(podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki,
o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przez tajemnicę
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przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich w poufności.
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca
podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy
przedsiębiorstwa.
11. Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) podpisany Formularz ofertowy (druk oferty) do Siwz sporządzony, wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do Siwz oraz Załącznik 2A formularz asortymentowo-cenowy – w zakresie , na który Wykonawca składa ofertę)
b) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.1. Siwz według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Siwz,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile
ofertę składa pełnomocnik,
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie papierowej.
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale VII pkt.1 należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego terminie do dnia 11-01-2021 r. do godziny 11:00.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w
Rozdziale XI, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-01-2021 r. o godzinie 11:30 w pokoju 044 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawia domienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie
oznaczonej jak w Rozdziale XI pkt 11. z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie elektronicznej.
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XI pkt 11 należy złożyć w terminie do dnia
11-01-2021 r. do godziny. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-01-2021 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, pok. 044.
(https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica)
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawia domienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według zasad określonych w Instrukcji składania ofert dla Wy konawców zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na własnej stronie plik pn. Instrukcja składania
ofert dla Wykonawców .
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny brutto (wartości brutto)
w zakresie Pakietu, na którą Wykonawca składa ofertę.
2. Ceną oferty (w zakresie danego Pakietu) jest wartość brutto wymieniona w Formularzu ofertowym – Załączniku 2A do
Siwz (Formularzu asortymentowo-cenowym).
3. Dopuszcza się, aby poszczególne ceny jednostkowe netto były określone do 4 miejsc po przecinku; całkowita wartość
zamówienia w powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - związku z tym,
Wykonawca uzupełniając Załącznik nr 2A (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie wartości netto i brutto
powinien zaokrąglić wykazane kwoty tj. jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten
sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
4. Cena oferty na wybraną przez Wykonawcę część musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z Siwz, jak również koszty w nich nie ujęte np. załadunek, transport, rozładunek itp., a
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bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia (również ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę), w
szczególności w cenie należy uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
realizacji przedmiotu umowy.
5. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego i obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
UWAGA dotycząca Pakietów
Zamawiający wymaga, aby ilość zaoferowanych opakowań handlowych obejmowała nie mniej niż 100% zamówienia
określonego w kolumnie „D” Załącznika 2A do Siwz. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zaoferować opakowanie
handlowe, którego wielkość i/lub wielokrotność spowoduje zwiększenie ilości przedmiotu zamówienia wskazanego w kolumnie „D”, powinien w tejże kolumnie wskazać faktyczną ilość asortymentu jaką oferuje do realizacji zamówienia tzn.
równoważną z odpowiednią ilością pełnych oferowanych opakowań handlowych i ją wycenić.
Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone.
2. W przypadku określeń wyrażonych w procentach Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Spośród ofert nieodrzuconych w zakresie poszczególnych Pakietów oceniane będą:
a) Cena (C) - 60 %
d) Termin dostaw* (Td) – 40%
* - termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych
ad a) Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej – wartość brutto
C= ---------------------------------------------------------------------------- razy 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej – wartość brutto
ad b) Punkty w kryterium „Termin dostaw” zostaną obliczone według wzoru:
Najkrótszy zaoferowany termin
Td = ------------------------------------------------------------------------------------ x 40 = liczba punktów
Zaoferowany termin w badanej ofercie
4. Zamawiający informuje, że w przypadku podania przez Wykonawców w kryterium „Termin dostawy”:
1) wartości wyższej niż 7 dni roboczych, Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp;
2) braku podania jakiejkolwiek wartości liczbowej, Zamawiający przyjmie najwyższą wartość przewidzianą w Siwz,
tj. 7 dni roboczych *** - i za taką wartość będzie przyznawał punkty,
***-określona w ten sposób wartość będzie wiążąca dla Wykonawcy i zostanie wprowadzona do umowy
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans
kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej. Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych
do oferty.
2. 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 zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
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Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVII. Projekt umowy
UMOWA Nr ……../FZ/ 21
zawarta w dniu …………... r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163872, którego akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy oraz wpisanym do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 00000000195;
NIP 691-22-04-853; Regon 390999441
reprezentowanym przez:
…………. – …………………….
przy kontrasygnacie
……………... – ……………...
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………. NIP ………..Regon …………..
reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) (Znak
sprawy WSzSL/FZ-78/20)
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu wyszczególnionego w Załączniku/ach nr ....... do umowy, który/re
stanowi/ą jej integralną część .
§2
1. Towar, o którym mowa w § 1 będzie dostarczany przez Wykonawcę do Magazynu Głównego znajdującego się w
siedzibie Zamawiającego w godzinach 8:00-14:00 (od poniedziałku do piątku), zgodnie z zapotrzebowaniami
Zamawiającego w ciągu ….. dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia bądź w konkretnym terminie
wskazanym w zamówieniu (termin ten nie może być krótszy niż ......... dni robocze od złożenia zamówienia)..
2. Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą poczty elektronicznej na adres …..........................., co nie
wyklucza możliwości złożenia zamówienia w formie pisemnej.
3. Wykonawca dostarcza towar na swój koszt i ryzyko do Magazynu Głównego Zamawiającego w terminie, o którym
mowa w ust.1. Dostawa obejmuje również rozładunek.
4. Każdorazowo dostarczany przedmiot umowy musi posiadać:
1) na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy i/lub nazwę producenta; w przypadku braku
wymaganych elementów na opakowaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego odbioru pod rygorem
uznania dostawy jako niewykonanej w terminie.
2) co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użycia liczony od dnia dostawy– w przypadku, gdy dotyczy. W
przypadku dostarczenia produktu z krótszym terminem ważności Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego
odbioru pod rygorem uznania dostawy jako niewykonanej w terminie.
[5. Ilekroć mowa w Załączniku nr ……. do umowy o asortymencie przeznaczonym do kontaktu z żywnością należy
przez to rozumieć materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością odpowiadające wymaganiom ogólnym
określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W terminie trzech dni roboczych od przesłania wezwania, w trybie określonym w §2 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na każde wezwanie Zamawiającego stosownego dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym .]
Zapis ust. 5 - dotyczy Pakietu 1 – pozycji 1-11.
[6. Zamawiający wymaga złożenia, karty charakterystyki preparatu, bądź innego dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego fakt, dopuszczenia środka do mycia butelek do karmienia niemowląt. W terminie trzech dni roboczych od przesłania wezwania, w trybie określonym w §2 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego stosownego dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w zdaniu poprze dzającym.] Zapis ust.6 - dotyczy poz 1. Pakietu 2.
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7. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu i Siwz prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień w maksymalnej ilości określonej w kolumnie „D”
Załącznika nr ….. do umowy,
2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość określona w kolumnie „E” Za łącznika do umowy.
3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy (bądź
maksymalnie w okresie 24 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez Strony umowy okresu jej obowiązywania, o któ rym mowa w §5 ust. 1) - w miarę zaistnienia potrzeb,
4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa
opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż określona w kolumnie „D” Załącznika do umowy, przy zastrzeżeniu, o którym mowa w pkt. 2) niniejszego ustępu.
8. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu wykonania zamówienia, w zakresie opisanym w ust.7 pkt 1).
§3
1.Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z tytułu prawa opcji wyniesie netto
…...................zł powiększone o należny podatek VAT %, tj. łącznie wynagrodzenie brutto wyniesie.......... zł (słownie:
…...................................... ).
2. Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg. cen jednostkowych netto podanych w ofercie, powiększonych o
należny podatek VAT przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie 60 dni liczonym od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury obejmującej każdorazowo dostarczoną ilość przedmiotu zamówienia.
3.Wykonawca ma prawo przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ Skrzynka: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Legnicy, adres: Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, dane identyfikacyjne skrzynki – nr PEPPOL 6912204853;
skrócona nazwa skrzynki: WSzS w Legnicy.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym niezwłocznie po
odebraniu.
2. W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę za
pomocą faksu na nr ……….., poczty elektronicznej na adres: ……………. , innego środka porozumienia się na
odległość. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego towaru w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia.
3. Z uwagi na brak możliwości stwierdzenia ewentualnych wad jakościowych dostarczonego towaru w chwili jego
przyjęcia, strony postanawiają, że Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji jakościowej, w formie
wskazanej w ust. 2 zdanie 1, w terminie do 5 dni roboczych od chwili zastosowania produktu w celu jego użycia.
Wykonawca odbierze reklamowany towar najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia go o wadzie
jakościowej i zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni roboczych liczonych od
odbioru reklamowanego towaru bądź upływu terminu do jego odebrania.
4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 3 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i skutkować
będzie dostawą towaru wolnego od wad na kolejny dzień roboczy. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy
również sytuacji, w których Wykonawca nie odebrał reklamowanego towaru.
5. Postanowienia ustępów poprzedzających dotyczą sprawdzenia towaru w związku z jego dostawą i nie ograniczają
uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji.
§5
1.Dopuszcza się zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy (przedłużenia jej trwania) wskazanego w §9, jednak
nie dłużej niż na okres dalszych 12 miesięcy i nie dłużej niż do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 może być dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
[3. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w następujących
przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4 będą powodowały zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą
kosztom, które Wykonawca poniesie lub zaoszczędzi w związku ze zmianą regulacji prawnych wskazaną w ust. 3
niniejszego paragrafu na zasadach opisanych w ust. 5 poniżej.
5. W przypadku zmiany, o której mowa:
1) w ust. 3 pkt 1) zmiana VAT następować będzie automatycznie w przypadku zmiany przepisów, bez zmian
dotychczasowej kwoty netto i bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, jednak za uprzednim pisemnym
zawiadomieniem drugiej Strony przy czym zmiana ta następować będzie z dniem obowiązywania nowych przepisów w
tym zakresie,
2) w ust. 3 pkt 2) i/lub pkt 3) i/lub pkt 4)wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego
kosztu Wykonawcy w odniesieniu do wykonania zamówienia określonego niniejszą umową jaka będzie bezpośrednim
wynikiem wejścia w życie tych zmian; przy czym w sytuacji zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i/lub pkt 3) i/lub pkt
4) mogących powodować wzrost kosztu wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy z tym związany może nastąpić wyłącznie w sytuacji udowodnienia i odpowiedniego udokumentowania
przez Wykonawcę zarówno samego wzrostu tych kosztów jak również ich wysokości. Zmiana wysokości wynagrodzenia
możliwa będzie wyłącznie w przypadku złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku i udowodnienia zawartych w
nim twierdzeń, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających daną
zmianę, przy czym zmieniona wysokość wynagrodzenia w razie uznania przez Zamawiającego zasadności złożonego
przez Wykonawcę wniosku obowiązywać będzie od dnia jego złożenia, jednak nie wcześniej niż od daty wejścia w życie
przepisów wyprowadzających te zmiany. W takiej sytuacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą z 60-dniowym
terminem zapłaty.
6. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży i udokumentuje wniosek po upływie 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5,
zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.] - zapisy w nawiasie obowiązywać
będą w przypadku przedłużenia umowy na zasadach określonych w ust. 1
§6
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości:
1) 20 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w §2 ust. 1 i/lub §4 ust. 2,
2) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, którym mowa §3 ust. 1 z powodu wystąpienia wadliwości 2%
towaru w okresie 6 miesięcy liczonych od zgłoszenia pierwszej wady,
3) w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 5 i/lub ust 6.
2. Kary umowne określone w ust. 1 mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie za każde uchybienie
obowiązkom umownym.
§7
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w §6 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …...r. do ………….. r., z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, przy czym wygasa w
całości lub w części (pozycji Załącznika nr …. do umowy) w przypadku zrealizowania umowy lub jej części przed upływem okresu jej obowiązywania, o ile strony umowy nie postanowią inaczej - w związku z art. 144 ust. 1 pkt 6 uPzp.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
§ 11
Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz
po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia
przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o
stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.
§12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§13
Strony zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również Siwz oraz złożonej oferty, na
podstawie których umowa ta została zawarta.
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§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron umowy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI uPzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
uPzp
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
Rozdział XIX. Informacja o umowach ramowych
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umów ramowych.
Rozdział XX. Informacja o podwykonawstwie
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Rozdział XXI. Wykaz załączników do Siwz
Załącznik Nr 1 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik 2A - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Rozdział XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO na potrzeby udzielenia zamówienia publicznego oznaczonego WSzSL/FZ-78/20
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica (dalej: „Szpital”). Kontakt tel.: 76 72 11 000 (centrala telefoniczna);
Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@szpital.legnica.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), (dalej „ustawa Pzp”)w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towa rzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”),
Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z Siwz Zamówienia, Szpital przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG),
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp;, a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Szpitala (np.
dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Szpitala,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowa nia o udzielenie zamówienia,
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określo nym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Szpital do odbiorcy w państwie trzecim,
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
posiada Pani/Pan:
a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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;
co do zasady Pana/Pani prawo do usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
jest istotnie ograniczone, w szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarza nia Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający informuje, że:
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W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.________________
**

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

