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10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-
żyte wykonanie tego zamówienia.  

11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu 
oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i 
podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwy-
konawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez któ-
rą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).  

12. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwyko-
nawca do wykonywania czynności określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia 
zatrudniał osoby na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego 
pracownikami. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-
wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli 
Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-
wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 

14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-
wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-
czet wykonania zamówienia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-
nych w SIWZ i ofercie. 

16. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego: apteka szpitalna.  

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 

i 8 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy. 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany 
do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
Informacje dodatkowe: wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku zostanie doko-
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nana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w 
oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpie-
czony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-
zanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: 
dla części 1 – 19.000,00 złotych, dla części 2 – 2.500,00 złotych. 
Informacje dodatkowe posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną 
ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówie-
nia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowią-
cym załącznik do formularza oferty. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Nie dotyczy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 
wykluczy: 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wyka-
zał braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.), 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepi-
som na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., 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 lub składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odset-
kami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należno-
ści; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wpro-
wadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wyklu-
czeniu, 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 po-
dejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej sa-

mej grupy kapitałowej  

1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiają-
cemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert. 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniej-
szym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z in-
nym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 
UWAGA: 
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od za-
mieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wyko-
nawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jed-
ną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 

7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego ofer-

ta została najwyżej oceniona  

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwy-
żej oceniona:  
1. Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwa-
rancyjną co najmniej: dla części 1 – 19.000,00 złotych, dla części 2 – 2.500,00 złotych. 

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wy-
konawca 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. 

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-
twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozu-
mienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-
setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu.  
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4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

5. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegaw-
czego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

6. Oświadczenia 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. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.). 

 
UWAGA: 
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty  
i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktual-
nych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ.  

4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Za-
mawiającego wymagania zostały spełnione. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do prze-
prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błę-
dy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez sie-
bie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spo-

za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 
1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub doku-

menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-
dzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty po-
winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ składa dokument lub do-
kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-
twierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w spra-
wie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-
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WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zama-
wiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub 
oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt 7.5 SIWZ, albo listownie drogą pocz-
tową, z zastrzeżeniem poniższego pkt 3. 

3. Dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możli-
wość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 SIWZ 1) faksem lub 2) 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższego pkt 4. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i 
poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego 
pisma. 

5. W przypadku przekazania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający 
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgod-
nie z potwierdzeniem wysyłki z faksu lub poczty elektronicznej Zamawiającego). 

6. W przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wyko-
nawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji 
związanych z postępowaniem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami. 
8. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  

W zakresie procedury przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209, Anna 
Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 210, fax 77/ 410 36 95 wew. 212 lub 
77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namy-
słów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. 
W zakresie przedmiotu zamówienia: w zakresie części 1 i 2 - Paulina Lech-Ocharska: tel. 
77 40 40 243, w zakresie części 3 - Elżbieta Wierzchołowska: tel. 77 40 40 255, Namy-
słowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów. 

9. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to 
znaczy od 07:25 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Zasady wnoszenia wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
Część nr 1) 500,00 zł. 
Część nr 2) 60,00 zł. 

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub 
kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Elementy składowe gwarancji: 
1) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wska-
zanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, nie krótszy niż okres związania ofertą, 
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-
ślonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”. 

6) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwa-
nie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,  z przyczyn leżących po jego stronie 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

7) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, 
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rze-

czypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zama-
wiającego. 

4. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 
5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Staro-

stwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 
36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją „Wadium – nr sprawy: 
IZM.I.272.51.2017.MA.”. 

6. Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do formularza oferty. 

7. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
8. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upły-

wu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i 
formie. 

9. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wy-
niku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wy-
konawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.2. Zasady zwrotu wadium 

1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze-
żeniem ust. 4a ustawy.  
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13. ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE 
OPAKOWANIE OFERTY, NIEPRAWIDŁOWO OZNAKOWANIE KOPERTY Z 
OFERTĄ LUB ZŁOŻENIE JEJ W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU. 

14. Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego przez Zamawiającego w SIWZ. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocz-
nie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz udostępniana na stronie in-
ternetowej i zamieszcza w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. Zmiany treści SIWZ są 
każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Składanie ofert  

1. Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – w 
Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 
Namysłów, w budynku administracji (budynek „C”), w sekretariacie. 

2. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

<DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> 

<DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY> 

" Oferta na przetarg – Dostawy środków dezynfekcyjnych część ……….” 

NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT> 

3. Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2017 r. o godz. 10:00. 

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 
oferty do siedziby Zamawiającego.   

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z zapisami art. 84 ust. 2 
ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty okre-
ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie 
zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).  

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowa-
niu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajem-
nicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wyko-
nawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujaw-
niona. 

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsię-
biorstwa”. 
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8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

12.2. Zmiany lub wycofanie ofert  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożo-
nej oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian 
do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powia-
domienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być zło-
żone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem 
„ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty 
każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć na-
pisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty ko-
perta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu ofer-
ty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część 
oferty. 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną 
ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pi-
semnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi 
być złożone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym ozna-
czeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane 
koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. 

12.3. Otwarcie ofert  

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiające-
go – w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namy-
słów, w budynku administracji (budynek „C”), w gabinecie dyrektora. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
3. W części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 

kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz dane zgodnie z art. 
86 ust 4 ustawy.  

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, któ-
rych dotyczy „WYCOFANIE”. Oferty te mogą być odesłane Wykonawcom wyłącznie na 
ich wniosek. W pozostałych przypadkach oferty dołącza się do protokołu.  

5. Koperty oznakowane dopiskiem: „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

6. Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje 
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli 
oferty oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie 
po otwarciu ofert na stronie internetowej www.namyslow.pl. 

7. W części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena 
braku podstaw do wykluczenia. 

13. ODRZUCENIE OFERT 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 


