
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ 
20 – 027 LUBLIN, Ul. KARŁOWICZA 1, TEL/FAX (81) 463-96-64

E - mail: osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - tel. (81) 532 – 13 – 82

 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – tel. (81) 534 – 74 –04
Przychodnia Leczenia Uzależnień – tel. (81) 532 – 29 – 79

Program Leczenia Substytucyjnego – Al. Tysiąclecia 5, tel. (81) 532 – 77 -37 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa produktów leczniczych na 2021 r. do Programu Terapii 
Substytucyjnej dla Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zatwierdzam:

Lublin, dnia …………………………..                ……………………………………….



Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą
Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

I. NAZWA ( FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa: Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
zwany dalej „Zamawiającym” 

2. Adres Zamawiającego:
Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Adres: ul. Mieczysława Karłowicza 1, 20-027 Lublin 
Adres do korespondencji: j.w. 
REGON 431018822 NIP 9462171491
Tel. 81 5347219
e-mail: osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl

Sposób i osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami wskazano w rozdz. VII SIWZ.

3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ:  http://www.olu.bip.lublin.eu Za-
mawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia
wraz z załącznikami co najmniej do upływu terminu składania ofert.

4. Godziny pracy Zamawiającego: od 8:00 do 15:35 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz-
nego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na
wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co
może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

6. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi  ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  i  dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwaną  dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych w 2021 r. :

1. oferta częściowa Nr 1 Methadone hydrochloride syrop 0,5 % po 1000 ml w ilości łącznej
680 flakonów w ciągu roku, tzn. 680 opakowań po 1000 ml 

2. oferta częściowa Nr 2 Levomethadone hydrochloride syrop 0,25%  po 1000ml w ilości
łącznej 75 flakonów w ciągu roku, tzn. 75 opakowań po 1000ml

3. oferta częściowa Nr 3 Suboxone 8mg/2mg tabletki –  50 opakowań po 7 szt. tabletek i 
2mg/0,5mg tabletki- 50 opakowań po 7 szt. tabletek

http://www./


4.  oferta częściowa nr 4  Bunorfin 8 mg tabletki-350 opakowań po 28 szt. tabletek i 2mg 
tabletki- 200 opakowań po 28 szt. tabletek

        Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 33.66.00.00-4 - 
Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

Dostawa produktów leczniczych  Methadone hydrochloride syrop 0,5 % po 1000 ml,  
Levomethadone hydrochloride syrop 0,25% po 1000 ml, Suboxone 8mg/2mg,Suboxone 2mg/0,5 
mg, Bunorfin 8mg, Bunorfin 2mg  będzie realizowana transportem na koszt i ryzyko  Dostawcy do 
Programu Terapii Substytucyjnej Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej przy  Al. Tysiąclecia 5 w Lublinie.

Ilości podane w załączniku do umowy odzwierciedlają planowane zapotrzebowanie zamawiającego
przez okres obowiązywania umowy, nie są jednak ilościami obowiązującymi przy realizacji umowy.

1. Rozwiązania równoważne:
 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1.Wykonawca,  który  powoła  się  na  rozwiązanie  równoważne,  obowiązany  jest  wykazać,  że
oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
i jest dopuszczony do obrotu na terenie RP.

1.1.Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które są identyczne lub nie gorsze w leczeniu
substytucyjnym  i  mogą  być  wykorzystywane  w  podajniku  elektronicznym.  Za  rozwiązania  równoważne
Zamawiający nie uznaje koncentratu do sporządzania roztworu doustnego.

1.2.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej
oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

2.Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować zamówienie na zasadach i  warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.Podział na oferty częściowe (zadania) określony został w części III 1-3 specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia .

5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (ofert częściowych).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Pzp.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonaw-
cy (-om), i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy nie wcześniej niż od 01.01.2021r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp  ;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu   dotyczące: 

1.2.1. kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile
wynika  to  z  odrębnych  przepisów –  Jako  spełniający  warunki  udziału  w  postępowaniu
zostaną ocenieni wykonawcy, którzy :

a)posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez właściwego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego lub zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub
substancjami  psychotropowymi  wydane  przez  właściwego  Wojewódzkiego  Inspektora
Farmaceutycznego w zakresie oferty częściowej nr I i II

b)posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez właściwego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w zakresie oferty częściowej  nr  III i IV.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.3. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno-

ściach, o których mowa powyżej w punkcie 1.1 i rozdziale Va SIWZ pkt 1.1, tj. o których mowa w
art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 USTAWY Pzp.

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, wykluczenie Wykonawcy: 
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. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Pra -
wo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogło-
szeniu 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 upadło -
ściowe.

VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE  WARUN-
KÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne po-
twierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

2. Dokumenty, z których wynikać będzie, że osoba (osoby) podpisująca ofertę jest upoważniona do repre-
zentowania Wykonawcy w postępowaniu/na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowia-
dającej cenie oferty.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.



4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykaza-
nia braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

B) Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie inter-
netowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przy-
należności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór
oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedsta -
wić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia. 

C) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie Wykonawcę  ,  którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia na-
stępujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępo-
waniu o udzielnie zamówienia :

6.1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w rozdz. Va SIWZ, wykonaw-
ca złoży: 

 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodar-
czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

6.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6.1., składa dokument lub dokumen-
ty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza-
jące odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu składania ofert.

6.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamiesz-
kania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej
w pkt. 6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, któ-
rej dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, admini-
stracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument po-
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert.

6.4.   W  zakresie  spełniania  warunków  o  których  mowa  w  części  V  pkt  1.2.1(  kompetencji  lub  
uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej) wykonawca  złoży:
-zezwolenie  na  prowadzenie  apteki  wydane  przez  właściwego  Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego lub zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi
lub  substancjami  psychotropowymi  wydane  przez  właściwego  Wojewódzkiego
Inspektora  Farmaceutycznego  w  zakresie  oferty  częściowej  nr  I  i  II,
-zezwolenie  na  prowadzenie  apteki  wydane  przez  właściwego  Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w zakresie oferty częściowej  nr  III i IV.

6.5.   W przypadku wątpliwości  co do treści  dokumentu złożonego przez Wykonawcę,  Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udziel-



nie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.6.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie za -
mówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wy-
kluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktu-
alnych oświadczeń lub dokumentów (art.26 ust. 2F ustawy Pzp).

D) Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów: 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ,  tj.  procedurę
określoną w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.
Następnie, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzyst -
niejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp;

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w rozdz. VI lit. A pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych do-
kumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekom-
pletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zama-
wiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 16, dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10, skła -
dane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdol -
nościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia doku-
mentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

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

16. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia  Ministra  Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielnie zamówienia  oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SY-
TUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10c-10e PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWA-
NIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZA-
NIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI



1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i doku-
mentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku we -
zwania przez Zamawiającego, dla których przepisy prawa przewidują wyłącznie formę pisemną).

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie win-
ny być składane na adres Zamawiającego. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektro-
niczną winny być kierowane na adres: osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl , 

4. Wszelkie zawiadomienia,  oświadczenia, wnioski  oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w

którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 7. 

8. W przypadku rozbieżności  pomiędzy treścią niniejszej  SIWZ,  a  treścią udzielonych odpowiedzi,  jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Aneta Grzesiuk 815347219

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, , samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 60 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) prawidłowo  wypełniony  formularz  oferty sporządzony  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr
1a,1b,1c, 1d do SIWZ, 

b) dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w rozdziale VI lit A)
SIWZ,

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na ze-
wnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii  dokumentów
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta win-
na posiadać stosowne pełnomocnictwo. Stosowne pełnomocnictwo  winno być wystawione w orygina-
le lu kopii poświadczonej  notarialnie dla osoby (osób) podpisującej ofertę oraz poświadczającej kopie
dokumentów za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy upoważnienie do tych czynności nie wynika
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Pełnomocnictwo  powinno  zawierać  upoważnienie  do
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udzielania dalszych pełnomocnictw w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika substytucyjne-
go, w takim wypadku do oferty należy także załączyć pełnomocnictwo substytucyjne. W przypadku Wy-
konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na zasadach konsorcjum), dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozy -

cję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wy-
konawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację).

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własno-
ręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Całość oferty powinna być złożona w formie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / 
oznaczeniem:

Oferta na dostawę produktów leczniczych na 2021r. do Programu Terapii

Substytucyjnej dla Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej  w Lublinie

- nie otwierać przed 09.11.2020 r. przed godz. 9:00

12. Na kopercie oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty 
(oferty) w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postę-
powaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjąt -
kiem informacji  stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z  dnia  16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wyko-
nawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania,
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i za-
świadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwal -
czaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnie-
niem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało pra-
wo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za



skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana  oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio  oznakowanej  napisem  „ZMIANA”.  Koperty  oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwier -
dzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane. 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące tre-
ści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Lubli -
nie, ul. Karłowicza 1, pokój nr 106  w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 09.11.2020 r. do godz. 9:00

2. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kance-
laryjną Zamawiającego.

2.1. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie (dostarczenie oferty  w terminie i we właściwe miejsce
) odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miej-
sce niż wymienione w pkt. 1 lub po terminie.

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

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Karłowicza 1, pokój nr 3.

w dniu 09.11.2020 r. o godz. 9:15

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert, do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informa -
cje:
8.1. nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
8.2. informacje dotyczące ceny;
8.3. informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia;
8.4. informacje dotyczące warunków płatności.

9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Ta-
kie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.

10. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających ofer-



ty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zosta-
ną dołączone do oferty.

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informa-
cje dotyczące: 
11.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
11.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
11.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceną podlegającą ocenie, w zakresie poszczególnych zadań, jest   CENA OFERTY BRUTTO   (zwana również

ceną ofertową).
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć dla każdej oferty częściowej odrębnie, z uwzględnieniem wszystkich

wymagań SIWZ. Wykonawca poda cenę całkowitą oferty brutto  w formularzu oferty podając ją w zapi -
sie liczbowym i słownie. 

4. Cenę oferty podaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki
sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza).

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wy-
konawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na
dzień składania ofert.

6. Cena brutto, obliczona oddzielnie dla każdej oferty częściowej winna zawierać wszystkie należności wy-
nikające z należytej realizacji przedmiotu zamówienia tj. cenę netto i podatek VAT.

7. Koszt transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu pozostają po stronie Wykonawcy.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowe -

go 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 pro -
wadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich war -
tość bez kwoty podatku.

9. Zamawiający poprawi w ofercie:
9.1. oczywiste omyłki pisarskie,
9.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych po-
prawek,
9.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówie-
nia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonaw-
cę, którego oferta została poprawiona.

10.  Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
10.1. wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach, z
uwzględnieniem ich konsekwencji,
10.2. omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za
poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych,
10.3. omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce
podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku.

11. W przypadku omyłek rachunkowych ( tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających
poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawi-
dłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostko-



wą netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczania ceny oferty.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFER-
TY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca 
najkorzystniejszy bilans punktów w   kryteriach:

Nr Nazwa kryterium Znaczenie punktowe kryterium

1. Cena(C) 90

2. Termin realizacji zamówienia(T) 10

Kryterium nr 1-Cena (C):

Ocena ofert wg kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z 
zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

C=(Cn/Cb)x90

gdzie:

C-ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1

Cn-najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Cb-ocena oferty  brutto oferty ocenianej (badanej)

Uwaga:

W zakresie kryterium nr 1 , do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( Załącznik 1a, 1b, 1c). Im niższa cena oferty, tym 
korzystniej.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

Kryterium nr 2-Termin realizacji zamówienia(T):



Ocena ofert wg kryterium nr 2 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z 
zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

T= (Tn/Tb)x10

gdzie:

T-ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w ramach kryterium :”termin realizacji 
zamówienia”

Tn- najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród ofert badanych

Tb-oferowany termin realizacji zamówienia ofert badanej

Uwaga:

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brany będzie termin realizacji podany przez 
wykonawcę w formularzu ofertowym-Załącznik nr 1a,1b,1c,1d do SIWZ. Im krótszy termin 
realizacji, tym korzystniej.

Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji to 4dni robocze. Zaoferowanie 
terminu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty.

Minimalny termin realizacji to 2 dni robocze. Zaoferowanie okresu krótszego spowoduje przyjęcie 
przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu minimalnego tj. 2 dni.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty po-
twierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z doku-
mentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpra-
cę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania,
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie za -
mówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówie-



nia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokol-
wiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z jej treścią wg wzoru umowy określonej w załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu:

4.1. informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzyć w toku wykonywania za-
mówienia wraz z orientacyjną wartością powierzonych podwykonawcom robót – jeśli dotyczy;

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od za-

warcia umowy Zamawiający  zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w po -
stępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZA-
WIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMO-
WY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZA-
WARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego za -
mówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępo -
wań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 usta -
wy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XVII.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH
W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

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

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1,    20-027 Lublin, tel. 815322979, fax: 81 4639664.

Z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Ośrodku  Leczenia  Uzależnień  Samodzielnym  Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Lublinie  można skontaktować się pod adresem  e-mail:iod@olu.lublin.eu.

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawa produktów leczniczych na 2021 r.  do



Programu  Terapii  Substytucyjnej  dla  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Lublinie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych , dalej „ustawa Pzp”;  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały czas trwania umowy;

Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

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

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

-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 (prawo do ograniczenia

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania za

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);  

-prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

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

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

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. 

W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentu -

jących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane  bezpośrednio lub po -

średnio, będą przetwarzane przez Strony umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentu-

alnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiąz -

ków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i

udostępnienia podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie



będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekaza-

ne podmiotom współpracującym z Ośrodkiem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO,

m. in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i

sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania da-

nych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:

Załącznik nr 
1a,1b,1c,1d

- Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. grupy  kapitałowej
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
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