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Toszek, 11.01.2019 r. 
           
 
dotyczy: postępowania nr 12/PN/DEG/AC/2018 na dostawę produktów leczniczych i podobnych 

produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 
 Załącznik nr 2/V do Oferty str. 1/3 - 3/3 – zmieniona zostaje ilość produktu leczniczego w pozycji nr 12, 

14, 21, 28 i 40 na następującą: 
 

L.p. Nazwa Dawka / postać Ilość Jedn. miary .... 

12. Doxepin 25 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 3 000 szt. .... 

14. Fluoksetyna 10 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 2 800 szt. .... 

21. Hydroxyzyna syrop 2 mg/ 2 ml x 200 ml butelka 50 szt. .... 

28. Opipramol 50 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 3 360 szt. .... 

40. Zuklopentiksol 10 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 8 000 szt. .... 

 
 Załącznik nr 2/VII do Oferty str. 1/7 i 6/7 – zmieniona zostaje ilość produktu leczniczego w pozycji nr 1 i 

98, wykreślone zostają pozycje nr 49 i 96 natomiast poz. 122-124 zostają dodane, jak poniżej: 
 

L.p. Nazwa Dawka / postać Ilość Jedn. miary .... 

1. Acarbose  50 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 3 000 szt. .... 

98. Thiamazole 5 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 2 000 szt. .... 

 
 Załącznik nr 2/VII do Oferty str. 3/7, 6/7, 7/7 – wykreślone zostają pozycje nr 49 i 96, natomiast poz. 

120-122 zostają dodane, jak poniżej: 
 

L.p. Nazwa Dawka / postać Ilość Jedn. miary .... 

49. Finasteride 5 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 4 500 szt. …. 

96. Tamsulosini hydrochoridum 0,4 mg x kaps./tabl./ tabl. o 
przedłużon. uwalnianiu 9 000 szt. …. 

…     …. 

120. Amantadini hydrochloridum 100 mg x kaps. 1 500 szt. .... 

121. Torasemide 10 mg x tabl. 3 000 szt. .... 

122. Klopidogrel 75 mg x tabl. 840 szt.  

 
Tym samym zmianie ulegnie numeracja pakietu nr VII. Ilość pozycji w tym pakiecie zmieni się z 121 na 
122 pozycji. 
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 Załącznik nr 2/VIII do Oferty str. 1/2 – zmieniona zostaje ilość produktu leczniczego w pozycji nr 1 i 98 
na następującą: 
 

L.p. Nazwa Dawka / postać Ilość Jedn. miary .... 

16. Quetiapine 25mg x tabl. powl. 12 000 szt. .... 

22. Nicergoline 10 mg x tabl./ tabl. powl. 1 000 szt. .... 

24. Mianserin 30 mg x tabl. 6 000 szt. .... 

 
 Załącznik nr 2/VIII do Oferty str. 2/2 –zostają dodane poz. 25 - 27, jak poniżej: 

 
L.p. Nazwa Dawka / postać Ilość Jedn. miary .... 

25. Finasteride 5 mg x tabl./tabl. powl./ kaps./draż. 4 500 szt. …. 

26. Tamsulosini hydrochoridum 0,4 mg x kaps./tabl./ tabl. o 
przedłużon. uwalnianiu 9 000 szt. …. 

27. Memantini hydrochloricum 10 mg tabl./ tabl. powl. 2 800 szt.  

 
Tym samym zmianie ulegnie numeracja pakietu nr VIII. Ilość pozycji w tym pakiecie zmieni się z 24 na 
27 pozycji. 
 

 Załącznik nr 5 do Oferty § 7 ust. 1 pkt. a) tir. 2  – projekt umowy. 
 

§ 7 
 
1.  Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem: 

a) zmiany w zakresie przedmiotowym, tj.:  
- zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku wstrzymania lub wycofania 

przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego danego produktu leczniczego, przy czym zmiana 
ta jest dopuszczalna tylko przy zachowaniu tej samej ceny oraz składu chemicznego, 

- sposobu konfekcjonowania produktu i wielkości jednostkowej opakowania – należy wtedy 
przeliczyć na sztuki opierając się na wycenie leków w obowiązującej umowie, 

 
 Załączniki do SIWZ: 

 
- Formularz Oferta w zakresie pakietów I-XIII – zał. nr 1 SIWZ;  
- Formularze cenowe w zakresie pakietów I-XIII – zał. nr 2/I – 2/XIII do SIWZ 
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3 do 

SIWZ; 
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ; 
- Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zał. nr 5 do SIWZ; 

- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne  - zał. nr 6 do SIWZ; 

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785) - zał. nr 
7 do SIWZ; 

- Projekt umowy - zał. nr 8 do SIWZ; 
 
 ROZDZIAŁ III pkt 1 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
             ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne); 

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
             ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne); 
       -  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

 ROZDZIAŁ IV 
 
      Zamawiający wykluczy z postępowania także wykonawców w następujących przypadkach: 

 przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w 
zatwierdzonym przez sad 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. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 
978, 1259, 1513, 1830,1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
r. poz. 615) 

 przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
Naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat dotyczących również opłacania 
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1785) 

 
 ROZDZIAŁ V pkt 1-5, 20 
 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wraz z ofertą należy 
złożyć: 
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdz. III 
pkt 1 specyfikacji – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania JEDZ zawarte są w rozdz. VI  SIWZ.  
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia.” 
Zgodnie z art. art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite 
dokumenty dotyczące tych podmiotów”. 

b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 
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c) Formularze Cenowe szczegółowo wypełnione – załączniki nr 2/I – 2/XIII do SIWZ (odpowiednio 
do zakresu składanej oferty – ilość pakietów); 

d) Potwierdzenie wpłaty wadium lub dokument wadialny;  
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik; 
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 6 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
UWAGA! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą 

 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia               w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:  
a) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem publicznym, tj.: 
- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne), 
ewentualnie koncesję udzielaną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (która była wydawana na podstawie ustawy z dnia 10 
października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, 
hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym); 

- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego 
środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi (zgodnie z Ustawą z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii) – dotyczy tylko i wyłącznie Wykonawców 
składających ofertę w zakresie pakietu II;   

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł  porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem). 

f) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
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lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 

g) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 

h) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. 2017 poz. 
1785 z późn. zm.) – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 

 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia ws. dokumentów:  
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;  
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w przywołanych wyżej: pkt 1 i 
pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 
przywołanym wyżej pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 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 
wyżej mowa, 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. 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 udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu.  

 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 
w § 5 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia ws. dokumentów, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 
7 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia ws. dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do 
treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

20. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie:  
 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do 

wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 
pkt 1 i 8.  

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki 
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp.  
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 ROZDZIAŁ VI pkt 2, 3, 8 i 9 
 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

8. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających 
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg 
dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna.  
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 

JEDZ należy przesłać na adres email: zampub@szpitaltoszek.pl  
 

 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf,.xps, .odt. 

 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.  

 Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart 
Sign) lub komercyjnych.  

 Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać 
właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to 
niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych 
w JEDZ.   

 Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy 
albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim 
przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).   

 Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 
 Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego.  
 Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu.  

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 



7/8 
 

 ROZDZIAŁ IX pkt 9.4., 9.5. 
 

9.4. Zaleca się: Dowód wpłacenia / wniesienia wadium – potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub dokument wadialny w oryginale. 

9.5. Wypełnione, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdz. III pkt 
1 specyfikacji – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  
(w  postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 ROZDZIAŁ XI pkt 7 

 
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 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.” 

 
 ROZDZIAŁ XIII pkt 2 
 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w zakresie danego pakietu. 
Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Pzp, może zawrzeć umowę przed upływem terminu 10 
dni, jeżeli w postępowaniu  została złożona tylko jedna oferta w zakresie danego pakietu.  

 
 FORMULARZ OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/9  -  pkt 2 

 
2. HASŁO do rozszyfrowania oświadczenia JEDZ: .......................................................... 

 
 DODAJE SIĘ ZAŁĄCZNIKI NR 5, 6 i 7 DO SIWZ 

 
- Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zał. nr 5 do SIWZ; 

- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne  - zał. nr 6 do SIWZ; 

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785) - zał. nr 
7 do SIWZ; 
 

 Projekt umowy Załącznik nr 11 do SIWZ  § 2 pkt 2 
 
2.  Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących 
towarów/usług ……………………… odprowadzenie podatku w kwocie …………….. leży po stronie 
Zamawiającego * 
lub  
Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
w tym zakresie* 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  
 
 
 

Z poważaniem: 
Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                      inż. Erwin Janysek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od dnia 11.01.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest zmodyfikowana treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


