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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom 

tel/fax (48) 362-48-47, e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl,  

Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.radom.pl  
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków  dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w asortymencie  i ilościach  określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. Oferowane produkty farmaceutyczne muszą być dopuszczone do obrotu, w rozumieniu ustawy z ustawą  

z dnia 06.09.2011r. Prawo farmaceutyczne  (t.j. Dz.U. z 2018r.Nr 45, poz.271 ze zm.) - tj. posiadać pozwolenie 

Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych  

i produktów biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu. 

Kod CPV :  kod CPV: 33600000-6 – produkty farmaceutyczne 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie, zgodnej 

ze wzorem  stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający 

nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko,  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego (tj. do siedziby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu   przy ul. Tochtermana 1). 

6. Zamawiający  wymaga dostawy leków w jednostkach miary takich jak  w opisie przedmiotu 
zamówienia i formularzu cenowym. 

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 .  
10. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

4.1.Dostawy wykonywane będą w terminie  24 miesięcy od daty zawarcia umowy  lub do wyczerpania wartości 

przedmiotu umowy podanej w ofercie nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg. cen 

zawartych w umowie. 

4.2.Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb,  na zamówienie: telefoniczne, e-mailem, bądź 

faksem składane przez Zamawiającego. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

5.2. Ocena spełniania nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w których wykonawca wykaże 

brak podstaw do wykluczenia.  

5.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu  nie  określa  warunków udziału w postępowaniu: 

5.3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust.1 

pkt. 13-23 oraz w art. 24 ust.5 pkt 1 i 8        

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU OCENY  

SPEŁNIANIA  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

6.1. Do oceny w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) Oświadczenie własne o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4).   

6.2. Wykonawca , po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg. wzoru załącznik 

nr 5 do SIWZ) wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6.3. 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 oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 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, 

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub  zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
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na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

4) oświadczenie wykonawcy, iż produkty lecznicze oferowane przez wykonawcę posiadają Pozwolenie Ministra 

Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  

i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego . 

  

6.4. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: 

6.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, 

2) 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, ze 

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 lub wniosków 

 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiednio wskazany w pkt.6.3,p/pkt 2-3 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiednio 

wskazany w pkt.6.3,p/pkt 1.  

6.4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, 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, z uwzględnieniem terminów ich 

ważności.  

6.4.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
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6.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. 

poz. 352).  

6.6.1. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postepowania, w którym wymagane 

dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowym i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.  

6.6.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

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

6.8.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

6.8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

6.8.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, o ile są mu znani na etapie 

składania ofert.  

6.9.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

6.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełnione oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 6.1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
7.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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 (dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615). 

7.2. 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 niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 
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7.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

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

7.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zmawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt 7.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt 7.6.  

7.9. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem pod nr, 

tel./fax (48) 362-48-47, lub pocztą elektroniczną : e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl,  

7.10. Wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

również w formie edytowalnej na adres e-mail:  

 pogotowie@pogotowie.radom.pl 

7.11. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

7.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej  

7.13. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:  

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

ul. Tochtermana  1 

26-600 Radom 

   Znak postępowania : RSPR - 1 PN/2019 

 

7.14. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

Z-ca Dyrektora RSPR  mgr inż. Wojciecha Marka Putona,  

e-mail:pogotowie@pogotowie.radom.pl  

tel. : 48/36 248 47 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
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9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

9.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.2.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 1 

do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, załączając do nich wymagane 

dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp. 

10.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać wymagane 

dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

załącznika nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo- cenowy) . 

10.4. Oferta ma zwierać na dzień składnia ofert :  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   – załącznik nr 4 

4. Klauzula informacyjna,, RODO”  załącznik nr 6 

5. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO załącznik nr 7 do SIWZ 

Ewentualnie: 

6. Pełnomocnictwo, 

7. Zobowiązanie innego podmiotu 

10.5. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 

10.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym 

atramentem. 

10.7. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, zapisanych 

stron oferty oraz załączników. 

10.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane przez 

osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględnione. 

10.9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione  do reprezentowania  

i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie 

do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby 

uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Dołączone pełnomocnictwo 

powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

10.10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku 
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polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i poświadczonym przez Wykonawcę. 

10.11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później 

niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które dokumenty 

nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać” i umieścić je w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na życzenie 

każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

10.12. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: 

„Dostawa leków dla  potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”  

Znak sprawy: RSPR –  1PN/2019 

Nie otwierać przed dniem 26.04.2019 r. godz. 10.15 

oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).  

10.13. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie 

doręczyciela umieścić dopisek „OFERTA PRZETARGOWA – Dostawa leków  dla  potrzeb Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”. 

10.14. Ofertę należy złożyć  w  Sekretariacie, piętro I,  pokój nr 12 ,  Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu. 

10.15. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania 

ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

10.16. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie  

z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu 

Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

10.17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

10.18. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA:  

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: 

Radomska  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 ; 26-600 Radomiu tel.: 48 36 248 47; e-

mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl   

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest Pani 

Barbara Łopyta tel.:  48/ 36 248 47,e-mail:  iodo@pogotowie.radom.pl  ; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RSPR-1PN/2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

mailto:pogotowie@pogotowie.radom.pl
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▪ 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje 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 **; 

− 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 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.  

      ________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

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

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
11.1 Oferty należy składać w:  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,  
ul. Tochtermana 1, 
26-600 Radom 
11.1.1.  Sekretariat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przyjmuje oferty: 

▪ złożone bezpośrednio w  Sekretariacie, piętro I,  pokój nr 12  (wejście do obiektu  

od strony ul. Tochtermana ) - w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 725  15 00, 

lub 
▪ przesłane drogą pocztową. 

 
11.2. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2019 r. o godz. 10.00. 
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Radomiu przy  
ul. Tochtermana 1, piętro 2,  pokój 213. 
11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
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11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofercie. 

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w rozdz. VI ust. 6.2 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
12.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

12.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu 

przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można realizować zamówienia. Skutki 

finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

12.3. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom wypełniając 

formularz asortymentowo-cenowy  - zał. nr 2 SIWZ  , a po zsumowaniu poszczególnych pozycji cenę brutto w 

kolumnie „8” RAZEM ostateczną oferty, należy przenieść do  formularza ofertowego, stanowiący załączniki nr 1 do 

SIWZ. 

12.4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust.12. 5. 

12.5. 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 w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12.6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo i słownie), ponieważ w takiej walucie dokonywane 

będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

12.7. Wykonawca składając ofertę określi ceny jednostkowe brutto oraz wartości brutto dla każdej pozycji. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
13.1. Oferty oceniane będą pod względem: 

a. formalnym, tj. spełniania warunków, postanowień podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja). 

b. merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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13.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch  

          miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  

          W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto. 

13.3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następującego   

         kryterium: 

Cena  - 100 % = 100 pkt. 

13.4. Sposób obliczenia punktów: 

Punkty w kryterium „cena (C)” zostaną wyliczone wg poniższego wzoru: 
         
              Cn - najniższa oferowana cena 
C = -------------------------------------------- x 100  
                Co -  cena oferty badanej 

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto 

C n - najniższa  oferowana cena 

C o - cena oferty badanej 

13.5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. 

Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 

pkt. 

13.6.  Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje 

dogrywki w postaci aukcji elektronicznej. 

13.7.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom określonym w 

ustawie i spełniać wymagania określone w SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria oceny ofert. 

13.8.  Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty, 

4)  unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
14.2. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art. 94 ustawy.  

O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem. 
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14.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej  

współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonych w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny 

ofert.  

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców  

o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy oraz udostępni na stronie internetowej Zamawiającego i 

w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust. 

1 pkt 1 i 5-7 ustawy.  

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 

147 ustawy. 

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
17.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załączonym do 

SIWZ. 

17.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących zakresach:   

1) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT, 

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 

stanu prawnego, 

4) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.). 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
18.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
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18.2. Na podst. art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 

180 ust. 2. 

 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
19.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze. 

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 
Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 
3. Projekt umowy – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej    

- załącznik nr 5 
6. Klauzula informacyjna,, RODO”  - załącznik nr 6 
7. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 7  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

…………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

......................., dnia ............... 201  r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

na  realizację zamówienia publicznego  

„ Dostawa  leków dla potrzeb  Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego nr sprawy RSPR- 1 PN/ 2019 ” 

UWAGA: proszę podać adres e-mail: ……………………………………….….., na który Wykonawca będzie otrzymywał od 

Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. 

a) Ja/My……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e 

firmy/firm:……………………………………………………………………..……..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas 

firmy/firm:…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę : 

Wartość zamówienia: 

...............….................. zł netto + ........... % VAT  ……….. zł VAT = ...................................... zł brutto 

(słownie ............................................................................................................................... zł) 

Termin płatności.........................dni (nie krótszy niż 30 dni). 

Termin dostawy.........................dni (nie dłuższy niż 4 dni robocze). 

 

Termin wykonania zamówienia – wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez okres 

24 miesięcy  lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy podanej w ofercie nie dłużej niż przez okres 36 

miesięcy od daty zawarcia umowy wg. cen zawartych w umowie. 
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c) Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach i w terminie określonym w SIWZ i wszystkich załącznikach do 

niej. 

d) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy w niniejszym postępowaniu, 

akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 

e) Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

f) Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 

g) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

h) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

i) Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 

j) Oświadczamy, że złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej 

wiedzy, a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny i prawny. 

k) Oferta zawiera ……………….. ponumerowanych stron. 

l) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………….................… 

................…………………………. 

                               

           ……………………………………………………………………………………… 

                                                                                    Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
                                                                                                                             w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu 
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F O R M U L A R Z    A S O R T Y M E N T O W  O - C E N O W Y    - leki  

Przedmiot zamówienia 

Szacunkow
a wielkość 

zam. 
w okresie 
24 m-cy 

J.M. 
Cena 

jednostko 
wa netto 

PLN 

 VAT % 
Cena 

jednostkowa 
brutto PLN 

Wartość 
zamówienia 

netto PLN 

Wartość zamówienia 
brutto PLN 

Nazwa 
handlowa, 
producent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Ethylis  chloridum aerozol ã 70g 30 op 
            

2. Adrenalinum 0,001    1 ml x 10 amp 400 op 
            

3. Alumini acetotartras żel 75g 10 mg/g 10 op 
            

4. Amiodarone amp 50mg/ml ã  amp po 3 ml 300 amp 
            

5. Aqua pro inj ã 5 ml x 100 amp 40 op             

6. Aqua pro inj ã 250 ml  butelka plastikowa  40 flakon 
            

7. Atropinum sulf. Inj. 1mg/1 ml x 10 amp 100 op 
            

8. Benzyna 800,0 2 op 
            

9. Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml x 10 
amp 

300 op 
            

10. Calcii chloridum 10% x10 amp. 6 op             

11. Captopril 12,5 mg x 30 tabl 400 op             

12. Captopril 25 mg x 40 tabl 300 op             

13. Carbo medicinalis x 20 tabl 300 mg 10 op             

14. Chlorpromazyna 25mg/5ml x 5 amp 5 op             

15. Chlorpromazyna 50mg/2mlx 10 amp 5 op 
            

16. Clemastin inj. 0,002/2ml x 5 amp 500 op             

17. Clonazepam inj. 1mg/ml x 10 amp 250 op             

18. Clopidogrelum 75 mg x 28 tbl. 50 op             

19. Dexamethason 0,004/1 ml x 10 amp 300 op 
            

20. Dexamethason 0,008/2 ml x 10 amp 300 op             

21. Diazepam in.j 0,01g/2 ml x 50 amp 30 op             

22. Diazepam5mg/2,5ml x 5 szt. mikrowlewki 
doodbytnicze 

40 op 

            

23. Digoxin inj 0,5 mg/2 ml x 5 amp 20 op             

24. Dobutamine inj. 0,25g fiolka 40 fiolka 
            

25. Dopaminum  h/chl 0,05g/5ml x 10 amp 1% 10 op             

26. Dopaminum h/chl 0,2g/5ml x 10 amp  4% 20 op             

27. Drotaverinum 20mg/mlx5amp 2ml 800 op             

28. Drotaverinum tbl 0,04g x 20 tabl 30 op             

29. Fentanyl  inj 0,1 mg/2 ml 150 amp 
            

30. Flumazenil 0,5 mg/5 ml x 5 amp 6 op             

31. Adenosinum 3mg/ml x 6 fiolek   ã 2 ml   30 op             

32. Furosemid  inj. 0,02/2ml x 5 amp 1200 op             

Załącznik nr 2 do SIWZ 
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33. Glucagon 1 mg (ampułkostrzykawka) 30 amp
strzy 

            

34. Glukosum 20% 10 ml x 10 amp 50 op             

35. Glukosum 20% 250ml butelka plastikowa 800 flakon 

            

36. Glukosum 5% 500 ml butelka plastikowa 350 flakon 

            

37. Glukosum 5% a 250 ml butelka plastikowa 200 flakon 

            

38. Hydrocortisonum inj. 0,025 x 5 amp 6 op             

39. Hydrocortisonum inj .0,1g/2ml x 5 amp 1500 op             

40. Hydroxyzinum 25 mg x 30 tabl 400 op             

41. Hydroxyzinum hydrochloridum 
100mg/2ml x 5 amp  

1000 op 
            

42. Ibuprofenum 60 mg czopki x 10 szt 10 op             

43. Ibuprofenum 125 mg czopki x 10 szt 10 op             

44. Kalium effervescens gran.bezcukr. 3 g x 20 
torebek 

20 op 
            

45. Ketoprofen 100 mg/2ml x 10 amp 1600 op             

46. Kwas Acetylosalicylowy 0,3g x 20 tbl 200 op             

47. Lidocain aerosol ā 38 g 20 op             

48. Lidocaine 2% a 20 ml  x 5 fiolek 10 op             

49. Lidocaine h/chl 2%  2 ml x 10 amp 10 op             

50. Lidocaine żel typ A a 30g 80 op             

51. Magnesium Sulfuric inj doż. 2g/10ml x 10 
amp 

10 op 
            

52. Mannitol 15% a 250 ml worek plastikowy 40 szt             

53. Metamizol 2.5mg/5 ml x 5 amp 2500 op             

54. Metoclopramid h/chl10mg/2ml x 5 amp  1500 op             

55. Metoprolol x 5 amp 1mg/ml amp 5 ml 7 op             

56. Midazolamum  1mg/ml amp a 2 ml 100 amp 
            

57. Morphini sulfas inj 0,02g/1ml x 10 amp 40 op             

58. Naloxonum h/chl 0,4 mg/1ml x 10 amp  10 op             

59. Natrium bicarbonic 8,4% 20ml x 10 amp. 20 op             

60. Natrium chloratum 0,9 % a 10ml 
amp(plastik) x 100 amp 

400 op 

            

61. Natrium chloratum 0,9% 500ml  butelka 
palstikowa 

4500 flakon 

            

62. Nifuroxazyd tbl 0,1g x 24 tabl 20 op             

63. Glyceroli trinitras aerosol x 200 dawek 30 op             

64. Oxycort aerosol 30g 2 op 
            

65. Oxytocin 5j x  10 amp a 1 ml 
temp.przech.poniżej 25 °C /poza lodówką/ 

5 op 
            

66. Papaverini h/chl 0,04g/2ml x 10 amp 600 op             

67. Paracetamol 0,125 mg x 10 supp 100 op             

68. Paracetamol 10 mg/ml fiolka i.v. 50 ml  200 szt.             

69. Paracetamol a 0,250 x 10 supp. 20 op             

70. Paracetamol   a 500 mg tabl. 5000 tbl             

71. Pethidini hydrochloridum x 10 amp 
100mg/ 2 ml 

30 op 
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72. Phenobarbital 0,015  x 10 czopków 4 op             

73. Płyn wieloelektrolitowy a 500 ml butelka 
plastikowa 

2500 flakon 

            

74. Propranolol 0,01g x 50 tbl 60 op.             

75. Propofolum 1% 10 mg/ml 20 ml 
ini.doż.emuls.x 5 fiolek 

8 op. 

            

76. Prostin VR 05mg/ml x 5 amp a 1ml 1 op.             

77. Metamizol natrium tbl x 12 tabl. 500 mg 300 op.             

78. Ethacridini lactas 0.1 % 250ml płyn 25 
butelka 

            

79. Salbutamol  0,1% 2,5mg/2,5 ml x 20 amp 
roztwór do nebulizacji 

25 op. 

            

80. Salbutamol 0,5mg/1ml x 10 amp. 10 op.             

81. Sol. Ringeri a 250 ml butelka plastikowa 60 flakon 

            

82. Spirytus salicylowy 800g 100 
butelek 

            

83. Spirytus salicylowy a 100g 15 
butelka 

            

84. Surfaktant 1,5 ml  80 mg/ml 16 fiolka 

            

85. Suxamethoni chloridum 200 mg inj. x 10 
fiolek 

4 op. 
            

86. Tikagrelor 90 mg (Brilique) x 56 tbl 15 op.             

87. Theophyllinum 300mg/250ml 100 flakon 

            

88. Theophyllinum 20 mg/ml x 5 amp 10 ml 600 op.             

89. Tramadol h/chl 0,05/1ml x 5 amp  400 op.             

90. Tramadol h/chl 0,01/2ml x 5 amp  250 op.             

91. Urapidil 25 mg i v.  x 5 amp a 5 ml 15 op. 

          
92. Metoxyfluran (płyn,99,9%) 

1 zestaw : 3 ml x inhalator + komora  
100 szt. 

         

93. Isosorbidi nitras 20 mg x 60 tabl 30 op.       

94. Budesonidum zawiesina do nebulizacji 
0,25 mg/ml x 20 amp ã 2ml /paski po 50 
amp pakowane w torebki z folii 
aluminiowej 

30  op. 

      

95. Diazepam 5 mg x 20 tabl. 200 op.       

96. Heparinum natricum 5000j x 10 fiolek  
ã5 ml 

100 op. 
      

97. Ibuprofen Pabi 200 mg x 60 tabl 100 op.       

98. Żelatyna modyfikowana Gelaspan 500 ml 
flak. x 10 szt 

60 op. 
      

99. Thietylperazinum 6,5 mg/1ml x 5 amp 1500 op.       

100. Thietylperazinum 6,5 mg x 5 czopków 100 op.       

101. Ketoprofenum -SF 50 mg x 20 kaps. 200 op. 

         
                                 RAZEM 

     
NETTO BRUTTO 

 
 Słownie wartość netto 

…………………………………………………………………………………………….      
 VAT 

……………………………………………………………………………………………      
 Słownie wartość brutto 

…………………………………………………………………………………………..      
 ……………………………. dnia …………………………………….   Podpis, pieczęć Wykonawcy………………………………… 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA – projekt RSPR – 1PN/2019 

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096809 , 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 670206286 reprezentowaną przez: 

- Dyrektora  -  lek. med.  Piotra Kowalskiego 

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ", 

zwanym Zamawiającym 

a 

…..............................................., NIP …......................., REGON …................, 

reprezentowanym przez: ................................................................................ 

zwanym dalej ,,Wykonawcą”. 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, 

zawierają umowę o następującej treści: 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 1986)  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia  jest : dostawa leków  dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania leków do siedziby Zamawiającego, według ilości oraz 

cen wyszczególnionych w  załączniku nr 2 - /formularz asortymentowo-cenowy /stanowiącym integralną część 

niniejszej  umowy).                                             

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy o właściwościach zgodnych z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą na przetarg.  

3. Ilości asortymentu podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi, a Wykonawca jest obowiązany 

elastycznie reagować na zwiększone lub zmniejszone zapotrzebowanie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

§ 2 

Ogólna wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz ofertowy) do SIWZ wynosi: 

Wartość zamówienia: ............................................ zł netto + ........... % VAT ........... zł VAT = 

........................................... zł brutto 

(słownie: ............................................................................................................................... zł) 
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termin płatności.........................dni . 

§ 3 

1. Zamawiający będzie składał zamówienia faxem lub pisemnie z wyszczególnieniem asortymentu i ilości w godz. 

8:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do składania zamówień, o których mowa w § 3 pkt. 1 jest: 

Pani …………………….  

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień jest : .......................... tel.: ........ 

§ 4 

1. Wykonawca dostarczy  w całości asortyment wymieniony w zamówieniu, o którym mowa w § 3 pkt. 1 w ciągu 

…… /do 4 dni roboczych/  od złożenia zamówienia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Zamówienie 

będzie dostarczone w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od godziny 8:00 do godziny 1500 
. Jeżeli 

dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 

terminie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w odpowiednio oznaczonych i oryginalnych 

opakowaniach (nie dotyczy opakowania zbiorczego do transportu dostawy) , a każda partia towaru musi zawierać:

  

a) nazwę asortymentu,  

b) okres ważności,  

c) nr serii,  

d) nazwę i adres producenta lub dystrybutora,  

e) znak CE na instrukcji, opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na samym wyrobie. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający  powiadomi Wykonawcę w 

terminie … dni od dnia dostawy w  formie pisemnej, faxem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się po otrzymaniu reklamacji w formie pisemnej, faxem w ciągu 4 dni roboczych 

wymienić na swój koszt i ryzyko towar wadliwy na wolny od wad, lub uzupełnić brakującą ilość asortymentu. 

5.Za tożsamość, jakość, termin ważności dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać  produkty farmaceutyczne odpowiedniej  jakości,  które  muszą być 

dopuszczone do obrotu, w rozumieniu ustawy z ustawą z dnia 06.09.2011r. Prawo farmaceutyczne  (t.j. Dz.U. z 

2018r.Nr 45, poz.271 ze zm.) - tj. posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji produktów 

Leczniczych, wyrobów Medycznych i produktów biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ 

wyrobu. 

7. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego towaru będącego przedmiotem umowy. 

8. Gwarancji podlegają uszkodzenia powstałe podczas transportu lub inne uszkodzenia wynikające z gwarancji 

producenta.   

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek niewłaściwego 

postępowania Zamawiającego tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta. 

10. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca 

okresu jego przydatności do stosowania (Okres ważności produktu minimum 12 miesięcy liczone od chwili 
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dostawy, lub połowy jego okresu ważności jaki wystawił producent, ale nie krótszy niż wymagany na dany 

asortyment towaru w/g odpowiednich norm). 

11. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone przez niego towary, posiadają wymagane atesty 

dopuszczające je do stosowania w placówkach służby zdrowia.  

12. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, dostarcza wszystkie dokumenty dotyczące towarów będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie przedmiotu dostawy, przez pracowników Wykonawcy, do 

pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

                                                                                                   § 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania w całości zakupu asortymentu wyszczególnionego w 

załączniku nr 2 do SIWZ. Z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia finansowe od 

Zamawiającego. 

§ 6 

1. Umowa zawiera się  na  okres 24 miesięcy  licząc od daty jej zawarcia  tj……. lub do wyczerpania wartości 

przedmiotu umowy czyli kwoty …../ brutto/  podanej w ofercie nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy.  

2. Dostawy wykonywane będą w terminie od dnia dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb,  na zamówienie: 

telefoniczne, e-mailem, bądź faksem składane przez Zamawiającego. 

3. Adres poczty  ………………………….., nr faksu.. ………………….. wykonawcy. 

§ 7 

1. W przypadku wycofania lub zaprzestania produkcji danego asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 2 do 

SIWZ w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zaistniałym 

fakcie i zaproponowanie asortymentu o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż zaproponowana w 

ofercie.  

2. Zamawiający zastrzega prawo do nie wyrażenia zgody na dostawę zaproponowanego, innego, zamiennego 

asortymentu, jeżeli wykonawca nie wykaże, że równoważy  jest on z OPZ. 

3. Nie poinformowanie Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w pkt. 1 będzie skutkowało realizacją 

zawartej umowy zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

§ 8 

1. Należność za zakupiony asortyment płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

….....................................................w terminie...............dni (nie krótszym jak 30 dni) od daty wystawienia 

prawidłowej faktury VAT, zgodnie z wyszczególnionymi cenami w załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto asortymentu wyszczególnionego   

w  załączniku nr 2 do SIWZ przez okres obowiązywania umowy. W tym okresie ceny asortymentu mogą ulec 

zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku VAT, 
b) wzrostu cen  Producenta 
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c) kursu walut publikowanych wg. tabel NBP 

3. Wzrost cen będzie następował o taki sam procent, jaki wynika z podwyżek niezależnych od Wykonawcy bez 

procentowego zwiększenia przysługującej marży. Wykonawca musi wykazać (udowodnić) że wzrost cen niezależnie 

od wskazanych okoliczności w p/pkt a – c ma związek i skutek z dniem ustalenia ceny ofertowej (producenta, kursu 

walut) z dnia wszczęcia postępowania (publikacja ogłoszenia) a dniem w którym wykazuje wnioskiem prawo do 

wzrostu tej ceny.  

3. Wykonawca ma prawo do wzrostu ceny nie wcześniej niż po upływie okresu związania ofertą, nie wcześniej niż 

po upływie 12 m-cy okresu trwania umowy i tylko wówczas gdy wykaże, że: 

 a) wzrost stawki podatku VAT wpływa na straty wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części umowy; 

b) wzrost cen producenta w stosunku do ceny zaoferowanej wzrósł co najmniej o 20% a dotyczy niezrealizowanej 

części / wartości zamówienia i dotyczy wzrostu cen danego asortymentu u danego producenta; 

c) wzrostu kursu walut tylko wówczas, gdy ten wzrost wyniesie co najmniej 15% liczony od dnia wszczęcia 

postępowania (publikacji ogłoszenia) na dzień wniosku o wzrost wynagrodzenia. Zamawiający dopuści wzrost 

wynagrodzenia, ale nie więcej jak 10%  wartości niezrealizowanej części umowy. 

3. W każdym przypadku zmiany cen, Wykonawca musi ją udokumentować i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostawę, Wykonawcy przysługują odsetki umowne w wysokości połowy 
odsetek ustawowych. 

5. Oferowane przez Wykonawcę ceny asortymentu powinny być nie wyższe niż ceny ustalone na podstawie art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016.1536 ze zm.). 

6. W przypadku obniżenia cen asortymentu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanego asortymentu. Zmiana cen będzie 

obowiązywać od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny ustalonej na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych i nie wymaga aneksu do Umowy. 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 pkt. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 
0,5% wartości brutto tej danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 5% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy z zastrzeżeniem iż w razie zaistnienia 

okoliczności wymienionych w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kara umowna Wykonawcy nie 

przysługuje. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na 
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zasadach ogólnych. 

§ 10 

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić przez każdą ze Stron na piśmie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

                                                                                                 § 11 

Cesje zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przekazywane przez Wykonawcę na 

osoby trzecie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej – aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności. 

 § 12 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących zakresach:   

1) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT, 

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 

stanu prawnego, 

4) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.). 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

§ 14 

1. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 15 

1. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność 
pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia 
przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel 
finansowy i gospodarczy. 

2.Załącznikiem do niniejszej Umowy jest SIWZ wraz z załącznikami. 
3.Załącznikami do SIWZ są również załączniki do niniejszej umowy. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 
jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                 WYKONAWCA  
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   Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1 

Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia. 

Numer ogłoszenia w BZP:  

 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY 

PEŁNA Nazwa (firma, adres,): 

 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, krajowy 

numer identyfikacyjny 67020628600000,  

ul. Tochtermana  1 , 26600   Radom, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 626 389, , e-

mail pogotowie@pogotowie.radom.pl, , faks 

483 624 847.  

Adres strony internetowej (URL): 

www.pogotowie.radom.pl 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, krajowy 

numer identyfikacyjny 67020628600000, 

ul. Tochtermana  1 , 26600   Radom, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 626 389, , 

 e-mail pogotowie@pogotowie.radom.pl, , faks 

483 624 847.  

Adres strony internetowej (URL): 

www.pogotowie.radom.pl 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: 

(Tytuł postępowania podany w BZP) 

dostawa leków  dla Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu 

Krótki opis przedmiotu zamówienia dla udzielanego 

zamówienia na wskazane wyżej postępowanie: 

(wskazać tak jak w ogłoszeniu w BZP) 

dostawa leków dla Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

zamawiającego  

(jeżeli dotyczy): 

RSPR- 1 PN /2019 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach  

OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY wypełnia wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 
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Pełna nazwa firmy;  

W zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) 

(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę 

prawną wraz z jej numerem) 

 

Adres pocztowy :   

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to 

konieczne) 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 

małym lub średnim przedsiębiorstwem1? 

(Należy wypełnić do celów statystycznych) 

[] Tak [] Nie 

OFERTA WSPÓLNA Odpowiedź: 

Wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna) 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy oferty wspólnej przedstawili odrębne OŚWIADCZENIA 

WŁASNE WYKONAWCY. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (np. - 

lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

 

a): [……] 

 

 

 

                                                                 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adres- należy 

powtórzyć tyle razy  ile firm wchodzi w skład 

konsorcjum, spółka cywilna ): 

 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 

udział (jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę 

własną/wspólna dla tego działania): 

b): [……] 

 

 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

Wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do 

której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy  

Osoby upoważnione do reprezentowania: Odpowiedź: 

1. Imię i nazwisko:  [……], 

[……] 

2 Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

3 Adres pocztowy Firmy: [……] 

4 Telefon: [……] 

5 Adres e-mail: [……] 

C: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, o ile są mu znani, należy podać wykaz 

proponowanych podwykonawców:  

[…] 
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Część III: Obligatoryjne podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy obligatoryjnego 

wykluczenia wykonawcy. 

 

Podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 

Odpowiedź: 

1 Czy  

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, 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. poz. 

553, z późn. zm. )) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 

20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c)   skarbowe, 

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

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

13; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec 

którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 

2016 r. poz. 437 i 544); 

[] Tak [ ] Nie 

 

_____________________ 

 

(wypełnienie poniższej informacji oraz 

w pozycji 2-4 dotyczy okoliczności, gdy 

wykonawca był karany. Jeżeli nie był 

karany może usunąć pozycje od 2-4 

 

 

 

Czy odnośna dokumentacja jest 

dostępna w formie elektronicznej? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

 

[……][……][……][……] 

2 Jeżeli tak, proszę podać (tyle razy ile to jest konieczne): 

a) datę wyroku, określić, których podstaw wykluczenia 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-
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wskazanych wyżej on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 

skazania; 

 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w 

wyroku: 

ody): [   ]  

 

b) [……] 

 

c) długość okresu wykluczenia [……] 

oraz artykuł(-u), artykuł(-ów) to 

dotyczy. 

Czy odnośna dokumentacja jest 

dostępna w formie elektronicznej 

[] Tak, [] Nie 

Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

 [……][……][……][……]2 

3 W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 

odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

 

  

4 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki posiłkując się 

wskazanymi przykładowo walorami w art. 24 ust. 8: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

 Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne: 

Odpowiedź: 

1 15) Czy wobec wykonawcy, wydano prawomocny wyrok 

sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 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; 

[] Tak [] Nie 

(wypełnienie informacji w kolumnie 2- 

dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie 

wywiązał się z obowiązków płatności:   

2  

 

Podatki Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

                                                                 
2 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli tak, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w nim 
bezpośrednio określona, długość okresu 
wykluczenia: 

 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

a) [……] 

b) [……] 

 

c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 

 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać 

szczegółowe 

informacje 

na ten 

temat: [……] 

a) [……] 

b) [……] 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] 
Nie 

– [……] 
 

– [……] 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać 

szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

C: INNE OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY   

 Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 

ust. 1 pkt 16-20 oraz pkt 22 i 23 ustawy Pzp 

Odpowiedź: 

1 16) Czy wykonawca, w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów. 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten 

temat  

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

 

2 17) Czy wykonawca w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten 

temat  

[ ] Tak [ ] Nie 
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3 18) Czy wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował 

wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten 

temat  

[ ] Tak [ ] Nie 

 

4 19) Czy wykonawca brał udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego 

postępowania: 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten 

temat chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę opisać 

 [……] 

 

5 20) Czy wykonawca z innymi wykonawcami zawarł 

porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten 

temat 

 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

[………………………………] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

Nie 

 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki: [……] 

6 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec 

którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 

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

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten 

temat 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

7 22) Czy wobec wykonawcy  orzeczono tytułem środka 

zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

[ ] Tak [ ] Nie 
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Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten 

temat 

8 Zamawiający zbada, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli: 

23) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ocena czy istnieją podstawy wykluczenia zostanie dokonana na podstawie wymaganego do złożenia 

oświadczenia wykonawcy, w terminie 3 dni, liczonych od dnia zamieszczenia przez zamawiającego 

informacji na stronie internetowej, tj.: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

o których mowa w art. 86 ust. 5.  

Wymaganie to jest określone w SIWZ  w rozdz. VI, ust. 6.2 

D: PODSTAWY WYKLUCZENIA FAKULTATYWNE Z ART. 24 UST. 5 PKT 1 I 8  

Informacje dotyczące ewentualnych  podstaw 

wykluczenia, jeżeli  zamawiający przewidział taką  

podstawę w ogłoszeniu lub SIWZ na podstawie art. 

24 ust. 5 a dotyczą pkt   

Odpowiedź: 

1) czy w stosunku do wykonawcy 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. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 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 zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615); 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………….] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje [] Tak [ ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]  

 

8) 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 ust. 1 pkt 15, 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. 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

[ ] Tak [ ] Nie 

 

 

 

 

 

[…………………………….] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

[] Tak [ ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

 

Część IV: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są dokładne i 

prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą 

bezpłatnej krajowej bazy danych 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: ……………………………………………… 

uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. 

[wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby 

……………………………………………..[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: …………………………………….(nazwa 

nadana przez zamawiającego, adres publikacyjny w BZP, numer referencyjny)]. 

  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

 

 



S t r o n a  | 33 

 

RSPR-1 PN/2019 - Dostawa leków dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Oświadczenie 

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: RSPR - 1 PN/2019 

ZAMAWIAJĄCY: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU 

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków  

dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 

działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.). 

Oświadczam/(-my),  że występuję :  

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.): 

□ o przynależności3 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 

 

 

     ………………………............................................................                                                ……………………………………………………………………………………….. 

          miejscowość  i data                                                                                                                           podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                 
3 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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                                                          Załącznik nr  6 do SIWZ                                

                                                                          KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia   

2016.05.04, zwanym dalej RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia  2016.05.04, zwanym dalej,, RODO””, informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, 

• inspektor ochrony danych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. 
Tochtermana 1- dane kontaktowe: - telefon (48) 36-248-47, e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia  
2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 
dostawa leków dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  nr RSPR- 1PN/2019 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej/ powyżej 221 tys. euro; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r- Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”; 

• Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych 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, 
stosownie 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*; 
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-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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
 że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan 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 których 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. 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

…………………………………………………… 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie : prawo do  ograniczenia przetwarzania nie  ma  zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw  innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

Oświadczenie  

wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  

 

 

 

 

_________________________ 

 

1) 
rozporządzenie 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).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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