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               Samodzielny Publiczny Miejski 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 

ul Floris 16, 32-700 Bochnia 
tel.:  14 615 36  28 , fax:  14 611 63 11 

e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.przychodnia-floris.pl 
                    NIP: 8681628582         REGON: 851736920 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

WARUNKI ZAMÓWIENIA  (WZ) 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego pod nazwą 

 

 
 

Dostawa   szczepionek dla  

    Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Op ieki Zdrowotnej w Bochni  

32-700 Bochnia, ul. Floris 16 

 

 

 

Oznaczenie sprawy:      13 /ZP/ZO/SPMZOZ/2022  
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 

Postępowanie prowadzone na podstawie  § 4 ust. 2 pkt. 3 oraz § 7 obowiązującego 
Regulaminu zamówień publicznych w SPMZOZ w Bochni - Załącznik Nr 1  do Zarządzenia  
Nr 01/2021/ZP Kierownika SPMZOZ w Bochni z dnia 4 stycznia 2021 r. zamówienie do 
130 000 zł netto. 
 Nie obowiązuje stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Strona 2 z 5 

 

 
Zamówienie o warto ści szacunkowej  

nie przekraczaj ącej  kwoty 130 000 złotych netto. 

Oznaczenie sprawy: 13/ZP/ZO/SPMZOZ/2022 
 

KOD CPV: 33 65 16 00-4  
 
 

Zamawiaj ący :  
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowot nej w Bochni 

32-700 Bochnia, ul. Floris 16 
tel. 14-615-36-00;   fax: 14-611-63-11; e-mail: : spmzoz@bochnia.pl  

 
Dział I    Postanowienia ogólne  

1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 4 ust. 2 pkt.  3   
 oraz § 7   Regulaminu udzielania zamówień  publicznych o wartości nieprzekraczającej   kwoty   

       130 000 zł netto  obowiązującego w SPMZOZ w Bochni - Załącznik Nr 1  do  Zarządzenia            
       Nr 01/2021/ZP Kierownika SPMZOZ w Bochni z dnia 4 stycznia 2021 r. 

            Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   
            publicznych   ( Dz. U. z 2021 poz. 1129 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej    
            Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień    
            publicznych ) nie zachodzi obowi ązek stosowania przepisów  wymienionej Ustawy . 

2. Przedmiotem postępowania jest Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16. 

3. Informację o rozpoczęciu procedury postępowania Zamawiający ogłasza na swojej stronie 
internetowej – www.przychodnia-floris.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz  
dodatkowo może  poinformować znanych mu wykonawców o wszczęciu takiego postępowania.  

4. Zamawiający oczekuje że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszych Warunków Zamówienia  
( WZ ) i przedłożą ofertę odpowiadającą określonym wymaganiom.  

5. Szczegółowy wykaz szczepionek został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym –  
Załącznik Nr 1 do WZ. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego postępowania przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w 
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zamieszcza 
się na stronie internetowej Zamawiającego  zgodnie z terminem określonym  w Dziale V pkt. 3 WZ.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podawania przyczyny. 

8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania SPMZOZ w Bochni do zawarcia umowy. 
9. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamówionych szczepionek sukcesywnie w 

terminie do  7 dni  od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia. Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo zamawiane szczepionki do siedziby Zamawiającego na 
własny koszt i ryzyko. Zamawiający dopuszcza możliwość dwustronnego uzgodnienia innego 
terminu dostawy zamówionej szczepionek po zawarciu umowy. 

10. Zamawiający    dopuszcza złożenie oferty częściowej na wybrane przez Wykonawcę szczepionki 
wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 1 do WZ. 

11. Zamawiający nie przewiduje tworzenie pakietów na wybrane pozycje. 
12. Umowa będzie zawarta na dostawę min 2 produktów  z  najniższą wartością   brutto dla 

poszczególnych szczepionek wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym – Zał. Nr 
1 do WZ. Za zgodą Kierownika Zamawiającego.  Ilość poszczególnych szczepionek danego 
asortymentu może być zmniejszona lub zwiększona po uzgodnieniu stron i będzie wynikać z 
ważnej potrzeby ich nabycia. 

13. Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw przedmiotu Zamówienia przez cały okres trwania umowy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi 
dla przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i dostarczania produktów będących wyrobami 
medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). 

15. Oferowane produkty winny być one opakowane w oryginalne opakowanie, a etykiety winny 
zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
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o wyrobach medycznych, oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 
z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR)  

16. Zaoferowane ceny  produktów winne obejmować również koszty transportu loco Zamawiający                
( wyznaczone miejsce dostawy przez Zamawiającego: SPM ZOZ, ul. Floris 16, 32-700 Bochnia w 
dni robocze od godz. 8:00 – 14:00). 

17. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 
przygotowaniem i złożeniem  oferty przez Wykonawcę, 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez 
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny, dokonywania uzasadnienia 
wyboru najkorzystniejszej oferty czy  unieważnienia postępowania. 

19. Zamawiający nie przewiduje dla  uczestników postępowania środków odwoławczych od 
rozstrzygnięć Zamawiającego oraz od  podejmowanych przez niego decyzji w ramach 
prowadzonego postępowania 

20. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji w przypadku odrzucenia całej 
względnie części oferty. 

21. Wykonawca będzie związany treścią złożonej oferty przez okres  30 dni  licząc od dnia otwarcia 
oferty. 

Dział II Opis sposobu przygotowania oferty:  
1. Wartość  ofertową brutto każdej szczepionki należy podać odrębnie w złotych polskich do dwóch 

miejsc po przecinku. 
2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i dotyczyć oferowanych produktów 

wymienionych w Załączniku Nr 1 do WZ – formularz asortymentowo-cenowy.   
3. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści Załącznika Nr 1 do WZ – formularz asortymentowo-

cenowym  bez zgody Zamawiającego będzie  uznana jako niezgodne z Warunkami Zamówienia 
(WZ) i taka oferta zostanie odrzucona 

4. Produkty nie objęte ofertą należy w trwały sposób przekreślić lub kolumny cenowe pozostawić nie 
wypełnione. 

 

Dział III Warunki cenowe  
1. Wyboru Wykonawcy dokonuje si ę dla ka żdej szczepionki odr ębnie. 
2. Za najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie uznana oferta,  która 

zaoferuje najniższą wartość  brutto dla poszczególnych szczepionek i powinna obejmować 
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia.. 

3. Zaoferowana cena jednostkowa netto danego produktu podana przez Wykonawcę  jest 
obowiązująca przez okres ważności umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmiany ceny jednostkowej netto poszczególnych 
szczepionek na warunkach określonych szczegółowo w § 2  projektu umowy – Załącznik Nr 3 do 
WZ. 

5. Należność za dostarczone produkty będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni 
licząc od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury. 
  

Dział IV  Miejsce i termin zło żenia oferty : 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa szczepionek dla 

Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16 .” w 
terminie do dnia  6 grudnia  2022 r. do godz. 10 : 00   w Sekretariacie Zamawiającego względnie 
przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  32-700 Bochnia, ul. 
Floris 16. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: 
spmzoz@bochnia.pl w terminie określonym w pkt. 1, przy czym oryginały dokumentów ofertowych 
winne dotrzeć w terminie nie później 3 dni roboczych licząc od terminu składnia ofert. 

3. Oferty, które zostaną złożone po terminie wymienionym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

Dział V Komunikacja z Wykonawcami  
1. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu poczty elektronicznej wskazanej w Warunkach Zamówienia. 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści WZ. Wnioski o 

wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i 
wklejenie jej do innego dokumentu. 
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3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści WZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do dnia  30 listopada   2022 r. do godz. 10:00.   

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści WZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 3 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień WZ ani przedłużenia terminu składania ofert 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w 
folderze dot. niniejszego postępowania.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić treść Warunków Zamówienia - WZ . Dokonaną w ten sposób 
zmianę niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej, na której udostępniono Warunki 
Postępowania. 

7. Zapytanie kierowane telefonicznie muszą być potwierdzone pisemnie. Brak pisemnego 
potwierdzenia  skierowanego zapytania telefonicznego nie stanowi obowiązku dla Zamawiającego o 
udzielenie odpowiedzi – treść zapytania pozostaje bez odpowiedzi. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego - w sprawach tylko 
proceduralnych  jest  Roman Niszczota - tel. 14 615 36 28 wewn. 43 w godz. 8:00 – 10:00. 

9. Wszelkie zapytania związane z przygotowywaniem oferty należy przekazywać w formie pisemnej: 
listem, faksem - 14-611-63-11 wzgl.  pocztą elektroniczną na adres: spmzoz@bochnia.pl . 

10. Nie udziela się wyjaśnień telefonicznie  – obowiązuje  obustronnie forma pisemna. 

Dział VI  Dokumenty ofertowe 
1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz asortymentowo-cenowy   wg wzoru -  Załącznik Nr 1 do WZ 
2) Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru –  Załącznik Nr 2 do WZ 
3) Zaparafowany projekt umowy wg wzoru – Załącznik Nr 3 do WZ 
4) Oświadczenie o dopuszczeniu szczepionek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  - 

Załącznik Nr 4 do WZ 
5) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania oferty i potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem  oznaczony jako  –  Załącznik Nr 5 do WZ 

2. Oferta nie zawierająca Załączników Nr 1 – 5 wymienionych w Dziale VI pkt. 1 zostanie odrzucona. 
Dokumenty do sporządzenia oferty związane z wymienionym postępowaniem dostępne są na 
naszej stronie internetowej: www.przychodnia-floris.pl - O nas – Przetargi i konkursy. 

 

VII Informacje dotycz ące zawierania umowy:  
1. Przedmiot Zamówienia w zakresie dostaw szczepionek będzie realizowany sukcesywnie w okresie  

12 miesięcy licząc od podpisania umowy z możliwością jej przedłużenia na czas uzgodniony 
dwustronnie. 

2. Z Wykonawcą, który spełnia warunki określone w Dziale VI  pkt.1  oraz zaoferuje  produkty z 
najkorzystniejszą wartością  brutto, zostanie zawarta umowa dostawy wybranych szczepionek. 

3. W przypadku jeżeli kilku Wykonawców zaoferuje najniższą wartość dla danej szczepionki,  
Zamawiający przeprowadzi z nimi negocjacje w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.  

4. Z Wykonawcą, który spełnia warunki określone w Dziale VI  ust. 1 pkt. 1) – 5)  oraz zaoferuje  co 
najmniej 2 szczepionki   z  najkorzystniejszą wartością brutto dla Zamawiającego, z 
uwzględnieniem zapisu w Dziale I  pkt. 10 i 12  i w Dziale VII  pkt. 3  zostanie zawarta umowa 
dostawy obejmująca te wybrane szczepionki. 

5. Zamawiający w czasie obowiązywania umowy dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 
ilości poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do umowy  wynikających z 
realizacji przyjętych świadczeń zdrowotnych. 

6. Zamawiający   przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej niniejszej umowy 
w sprawie zamówienia, w sposób i na warunkach określonych w § 8 Załącznika Nr 3 do WZ – 
Projekt umowy. 

7. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza się na stronie internetowej oraz na  
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

8. W informacji o udzieleniu zamówienia, dla których jedynym kryterium jest najkorzystniejsza 
wartość brutto szczepionki danego asortymentu    podaje się nazwę wybranego Wykonawcy oraz 
wartość brutto wybranych poszczególnych szczepionek.   
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9. Oferenci,  których oferta nie zostanie wybrana, względnie oferta zostanie odrzucona , nie mogą 
zgłaszać żadnych roszczeń względem Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni z tytułu uczestnictwa w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek  wyjaśnień dotyczących przeprowadzonego 
postępowania, gdyż przy jego prowadzeniu nie zachodził obowiązek stosowania przepisów Ustawy 
Prawo zamówień publicznych.. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania umowy w formie przesłania podpisanych dwóch 
egzemplarzy umowy do Wykonawcy, który po podpisaniu prześle jeden egzemplarz na adres 
Zamawiającego 

 
VIII Przetwarzanie danych osobowych uczestników pos tępowania  

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 dany 
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”, 
Zamawiający informuje, że: 
1)  Administratorem danych osobowych Oferentów jest Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki   
     Zdrowotnej w  Bochni;  
2)  Kontakt do inspektora ochrony danych – inspektor@odocn.pl, tel. 602762036; 
3)  Dane osobowe Oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu   
     związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa szczepionek dla   
     Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu O pieki Zdrowotnej w  Bochni , prowadzonym   
     w trybie zapytania ofertowego oraz w związku z zawarciem  umów z wybranymi  wykonawcami; 
4)  odbiorcami danych osobowych Oferentów mogą być podmioty uprawnione na podstawie   
     przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
5)  dane osobowe Oferentów będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie   
     zamówienia, dane wybranego wykonawcy przez cały czas trwania umowy, a następnie zgodnie z  
     obowiązującymi przepisami; 
6)  obowiązek podania przez Oferentów danych osobowych jest związanym z udziałem  
     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  
7)  w odniesieniu do danych osobowych Oferentów decyzje nie będą podejmowane w sposób   
     zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
8)  Oferent posiada:  
     - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;  
     - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego 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, że   
       przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;  

 9)  Oferentom nie przysługuje:  
     - 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 
 
Bochnia, dnia  22 listopada 2022 r. 
                                                                                             Kierownik  SPM ZOZ 
 

 
                                                                                     lek. dent. Agnies zka KUBAS 

 
 
 


