
 

Sokołówka, dnia 24.05.2019 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 1/2019 

Nazwa zadania: Dostawa leków 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z 

zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek 

zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego  Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. 

Adres zamawiającego  Sokołówka 1 

Kod Miejscowość                       62-840 Koźminek 

Telefon:  62 7637215 

Faks:  62 7637126 

adres strony internetowej  www.sokolowka.pl 

adres poczty elektronicznej  info@sokolowka.pl, adm@sokolowka.pl 

Godziny urzędowania: 7.30-15.00 

 

II. Określenie trybu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 

www.sokolowka.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie 

zamawiającego (dział administracyjny) 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 

możliwości składania ofert częściowych: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych do magazynu Działu 

Farmacji Szpitalnej w zakładzie w ilościach wskazanych w” formularzu cenowym” w okresie 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewiduje się dostawy: 2 razy w miesiącu ( plus 

tzw. zamówienia nadzwyczajne „pilne”)-dostawa po stronie wykonawcy-bezpłatnie 

transportem Wykonawcy wliczonym w całość zamówienia. Zamówienia będą składane 

telefonicznie na fax Wykonawcy lub przekazywane na adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy na podstawie zapotrzebowań na leki uzależnionych od bieżących potrzeb 

mailto:info@sokolowka.pl


zakładu z Działu Farmacji Szpitalnej  WZOP sp. z o.o. w Sokołówce. Leki stanowiące 

przedmiot zamówienia są wyrobami o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się 

do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony 

w przepisach międzynarodowych oraz podlega krajowemu nadzorowi: przez Urząd 

Rejestracji Produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu oraz bezpośredniej kontroli 

jakości przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego działającego poprzez: 

-kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych 

-skierowania przez Inspekcję Farmaceutyczną, produktów leczniczych dopuszczonych po raz 

pierwszy na podstawie ustawy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do badań 

jakościowych w wyspecjalizowanych  instytutach i laboratoriach badawczych 

-skierowania produktów leczniczych do badań w ramach Państwowej kontroli Planowej, wg. 

zatwierdzonego harmonogramu oraz kontroli-pobór leków do badań następuje z różnych 

jednostek na terenie wszystkich województw. Przedmiot zamówienia został ściśle określony 

poprzez wskazanie nazwy międzynarodowej specyfiku lub handlowej, jego postaci oraz 

dawki jednostkowej, czyli wskazane zostały wszystkie istotne cechy przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa 

była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Leki będące przedmiotem zamówienia 

są wyrobami jednokrotnego zastosowania, nie generując kosztów związanych z cyklem życia 

produktu 

Zamawiający oświadcza, że ilości podane w formularzu cenowym są określone wyłącznie 

szacunkowo i nie zobowiązuje się do zrealizowania zamówień zgodnie z tą ilością.  

 

       Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

       33.60.00.00-6 - produkty farmaceutyczne 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest  do wskazania w swojej 

ofercie części zamówienia(zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować wyłącznie 

produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy  z dnia 6 września  2001 r 

Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 poz.499 z późn. zm.). 

 Zamawiający dopuszcza zamiennie; 

- dla leków doustnych; tabletki, tabletki powlekane, kapsułki., drażetki. 

- dla form injekcyjnych; ampułki., fiolki., ampułko-strzykawki 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu leczniczego w opakowaniu innej 

wielkości, należy przeliczyć zamawianą ilość sztuk danego produktu w zaokrągleniu w górę. 

 

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 



zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

8. Wymagania organizacyjne 

Realizacja dostaw leków do siedziby zamawiającego w dni robocze w  godz.7.30-14.30, faktury 

wystawione zgodnie ze złożonym  zapotrzebowaniem, warunki płatności -  przelew do 30 dni, 

termin realizacji dostaw cząstkowych zgodnie ze złożoną ofertą od momentu złożenia 

zamówienia ( zamówienie będzie  przesłane  Wykonawcy  na podany nr faksu lub na adres 

poczty elektronicznej Wykonawcy). Faktura wystawiona w formie papierowej i elektronicznej  

9. Wymagania dot. gwarancji/okresu przydatności do użycia: 

leki powinny posiadać co najmniej 12 -miesięczny okres ważności liczony od dnia dostawy 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

 Wymagany przez Zamawiającego  - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile  

wynika to z odrębnych przepisów  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z 

ustawą Prawo farmaceutyczne na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej oraz stosowne 

zezwolenie na obrót lekami w tym na leki psychotropowe ( ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o 

zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U. z 2019 r poz.852 ze zm.) 

Wszystkie oferowane produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu i być wpisane do 

Rejestru Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 

dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Wszystkie oferowane wyroby medyczne powinny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i 

używania określone w ustawie  z dnia 20 maja 2010  r o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r 

,poz.175) oraz ustawy Ustawą z dnia 6 września 2001 r Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 

2019 r, poz. 499 z późn. zm.) 

Oferowane produkty lecznicze muszą posiadać terminy ważności nie krótsze niż 12-sto 

miesięczne licząc od daty dostawy. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana 

zostanie według formuły spełnia-nie spełnia 

 

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie 



c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni ten 

warunek jeżeli złoży wraz z ofertą wypełnione oświadczenie wykonawcy składane na podstawie 

art. 25a ust.1 ustawy Pzp 

 

 Z treści oświadczeń i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy  

Wykonawca spełnia warunek według formuły spełnia –nie spełnia 

 

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 i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego 

pełnomocnictwa 

Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 

- partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów 

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

składane na podstawie art.25 ust.1 ustawy Pzp. składa każdy z Wykonawców ubiegających się o 

zamówienie. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

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

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

VII. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art.165a, art.181-189a, art.218-221, art. 228-230a, art.250a, art.258 lub 

art.270-309 ustawy z dnia6 czerwca 1997r. – kodeks karny( Dz.U. poz.553, z późn. zm) lub 

art.46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie ( Dz.U. z dnia 2016r. poz176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

   1997  r.- kodeks karny 



c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach powierzania 

wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

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

14)wykonawcę, 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.13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lu składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę , który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 

dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia  lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu  

takiego postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

20) wykonawcę ,który z innymi wykonawcami w zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary( Dz. U. z 

2015 r poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r poz.437 i 544); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.2015 r. poz.184,1618, i 1634) , 

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

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 

Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust 5 pkt. 1ustawy Pzp 

1. Zamawiający informuje, że z postepowania o udzielenie zamówienia wykluczy na podstawie 

art. 24 ust.5 ustawy również wykonawcę;  



1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w    

          postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

składane na podstawie art.25a ust 1 wskazanym w załączniku  do SIWZ dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postepowaniu  oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

którym mowa w SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 

którym mowa  SIWZ 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w  SIWZ. 

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży: 

      a)zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą Prawo   

      farmaceutyczne na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej oraz stosowne zezwolenie   

       na obrót lekami w tym na leki psychotropowe ( ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o zmianie   

       ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U. z 2019 r poz.852 ze zm.) 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art.24 ust.5 pkt.1 Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada; odpis z 

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ( w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę dostępności wymaganych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym 

adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



8. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty potwierdzające okoliczności, 

o których mowa w art.25 ust1 pkt.3) ustawy Pzp wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

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

miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski 

9.  Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu w   

niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie, sprzecznie z 

treścią SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty 

za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt.10 i 11  

10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania 

 

IX. Informacja na temat wadium: 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

X ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 90% 

2 Termin dostawy 10% 



 

XII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 10.06.2019 r do godz. 10.00 

w siedzibie Zamawiającego :Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 

62-840 Koźminek 

Sekretariat  Prezesa Zarządu  

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia: 10.06.2019 r, o godz. 10.30 

w siedzibie zamawiającego 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1,  62-840 Koźminek  

Sekretariat Prezesa Zarządu 

                       

XIV. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 

 

XVI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów 

 

nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów 

 

XVII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 

aukcja elektroniczna 

nie prowadzi aukcji elektronicznej 

 

XVIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 NR ogłoszenia: 551849-N-2019 z dnia 24.05.2019r. Data zamieszczenia: 24.05.2019 r  

 

 

Nawrocki Bogdan 

____________________________________ 

z upoważnienia Kierownika Zamawiającego 

 

 


