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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Zamawiający:
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
strona internetowa: www.ichp.pl
e-mail: malgorzata.rudyk@ichp.pl
tel/fax 22 568 22 63 lub tel. 22 568 22 90, kom. 506 065 785
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej obowiązujących progów unijnych na podstawie ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.
1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu
leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych
produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z
uwzględnieniem
wprowadzenia
niezbędnych
zmian
w
systemie
informatycznym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi objęte przedmiotem
zamówienia.
IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust.1 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o jakich mowa w Art. 67 ust. 1
pkt 6 Ustawy Pzp
V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następującym okresie:
1.
etap I – implementacja rozwiązania polegającego na wdrożeniu systemu
serializacyjnego w środowisku testowym i produkcyjnym wraz z połączeniem z
jednym wytwórcą (CMO) i z elementami systemu EMVS (EUhub, PLMVO)
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zakończona skutecznym zaraportowaniem kodów produktu w systemie i zwolnieniem
pierwszej serii produktu leczniczego w reżimie serializacji – zakończenie etapu w
terminie maksymalnie do 6 miesięcy od zawarcia umowy.
2.
etap II – utrzymanie działania i dostępu do teleinformatycznego systemu
Dostawcy Rozwiązania umożliwiające bieżącą obsługę polegającą na
administrowaniu danymi, zarządzaniu kodami produktu, kontaktem z Dostawcą
Rozwiązania i komunikacją techniczną z partnerami – przez okres 24 miesięcy od
zakończenia etapu I.

VII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
c) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z pkt. IX.6.2).a) SIWZ,
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w
zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował
jedną usługę zbliżoną swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wyspecyfikowanych w pkt. IX SIWZ.
3. Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków zgodnie z pkt VII do SWIZ
zostanie odrzucona.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VIII.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w
art. 24, ust.1, pkt.12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie
art. 24 ust.5 ustawy Pzp, w szczególności:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
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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 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655)
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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych
w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po
stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania,
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy również na podstawie
art. 24 ust 7 ustawy Pzp. (jeśli dotyczy).
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 13 i 14
oraz 16–20 lub ust. 5 (jeśli dotyczy) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. VIII ust. 4 SIWZ.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu
1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
- nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 4 do SIWZ),
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
(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.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
roboczych terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w
szczególności te, opisane w pkt IX ust. 6 i 7.
4. 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 oraz 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.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.
VII.1.2).c) do SIWZ Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę:
a) wykazu co najmniej jednej usługi zbliżonej swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, wykonanej w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ), oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego lub załączeniem dowodów
określających czy ta usługa/i zostały wykonane należycie, przy czym
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
11. Dokumenty wskazane w ust. 7-10 należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Dz. U. z 2018 r. poz.
1993) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447).
X.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych
podmiotów oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt. VII SIWZ, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, zgodnie z regulacjami określonymi w art. 22a
ust. 1-6 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który zamierza powołać się na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w
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zakresie, w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. IX ust.
1 SIWZ (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ).
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom ma obowiązek wskazania Zamawiającemu tych części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podania nazw firm tych podwykonawców.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SIWZ
(załącznik nr 4 do SIWZ).
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, jak
za własne działania i zaniechania.
XI.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

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.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. VIII ust. 2
SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt. VII ust. 1 SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty, o
których mowa w IX ust. 1 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. IX ust. 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców.
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.),
osobiście, za pośrednictwem doręczyciela, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn.
zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w ust. 5-8.
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2. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
1) w sprawach dotyczących procedury postępowania:
Małgorzata Rudyk tel. + 48 22 568 22 90 faks + 48 22 568 22 63
e-mail: malgorzata.rudyk@ichp.pl
2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Piotr Zaleski, Tel 22 568 22 03, e-mail:zaleskip@iba.waw.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), kierując pisemny wniosek
na adres:
Sieć Badawcza ŁukasiewiczInstytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
4. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
malgorzata.rudyk@ichp.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas
udzielania wyjaśnień. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi Wykonawcy,
który złożył pytanie, a także zamieści ją na stronie internetowej pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. IX SIWZ należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
9. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
w szczególności wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za zgodność z oryginałem.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
XIII. Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.
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XIV. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert tj. do dnia 10.02.2021 r.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania
i otwarcia ofert
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Część cenowa oferty musi być przygotowana na Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane
i załączniki, o których mowa w treści SIWZ.

dokumenty,

oświadczenia

6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi
przez
Zamawiającego
wzorcami
–
załącznikami,
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą
połączona.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie),
w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 262 Zespół Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia w godz. 1000 - 1500 w dni robocze, do dnia
12.01.2021r. do godz. 1100
12. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „OFERTA na
dostawę systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego
Biodribin z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie
informatycznym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie” - sprawa nr FL2/223/1224/20/AK/NFH – NIE OTWIERAĆ przed godz. 1200 dn. 12.01.2021 r.”
oraz nazwą oferenta.
13. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę
otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego.
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy .
ul. Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu 12.01.2021 r. o godz. 1200.
15. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art.
86 ust.4 ustawy Pzp.
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17. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) nazw firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
16. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone oferentom.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego (załącznik
nr 2 do SIWZ), w którym poda łączną cenę netto realizacji całości przedmiotu
zamówienia i cenę brutto obejmującą należny w dniu składania ofert podatek
VAT.
2. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta
tj. obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem
zamówienia, o których mowa w SIWZ.
3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności
oferty.
4. Cena zbiorcza oferty netto oraz brutto winna być podana cyfrowo i słownie.
5. Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. W przypadku oferty Wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert
Zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu otwarcia ofert.
7. W przypadku ofert przedstawionych w walucie USD lub EURO Zamawiający w
celu porównania ofert, dokona przeliczenia ich na walutę PLN wg średniego
kursu banku NBP z dnia poprzedzającego złożenie ofert.
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty
1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale
oferentów.
2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu
widzenia ich poprawności formalnej, tj. zgodności z ustawą Pzp i SIWZ oraz
stosownie do okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika
Zamawiającego o wykluczenie oferentów nie spełniających wymaganych
warunków oraz o odrzucenie ofert na podstawie art.89 ustawy Pzp.
3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni na podstawie
następujących trzech kryteriów:
1)

cena całkowita oferty brutto

-

70 %

liczba punktów obliczona według następującego wzoru
najniższa cena całkowita brutto
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liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 x 70%
cena badanej oferty

2)

termin realizacji etapu I (pkt VI.1 SIWZ)

-

20 %

Ocena kryterium będzie wyglądała następująco:
Termin realizacji 6 miesięcy – 0 pkt
Termin realizacji 3-5 miesięcy – 5 pkt.
Termin realizacji krótszy niż 3 miesiące – 10 pkt.

3)

doświadczenie

-

10 %

W kryterium doświadczenie Zamawiający dokona oceny doświadczenia
Wykonawcy w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach opisanych w pkt. VII
SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ.
Ocena kryterium będzie wyglądała następująco:
zgodnie z pkt IX.6.3).a) i załącznikiem nr 6 do SIWZ
1 usługa – 0 pkt
od 2 do 5 usług - 5 pkt
powyżej 5 usług – 10 pkt
O wyborze oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskana łącznie w w/w
kryteriach.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1. Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty
poinformowania o wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu
związania ofertą.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane
XX. 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
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zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
1. Wykonanie umowy:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu informatycznego do obsługi
serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do
produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania
wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha
dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych
zmian w systemie informatycznym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii
Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie.
2. Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi
zgodnie z zapisami w zał. nr 1 do SIWZ, stanowiącym również załącznik nr ….
do Umowy.
2. Termin i etapy realizacji zamówienia:
Wykonanie przedmiotu zamówienia podzielone będzie na 2 etapy:
1. Etap I – implementacja rozwiązania polegająca na wdrożeniu systemu
serializacyjnego w środowisku testowym i produkcyjnym wraz z połączeniem z
jednym wytwórcą (CMO) i z elementami systemu EMVS (EUhub, PLMVO),
zakończona skutecznym zaraportowaniem kodów produktu w systemie i
zwolnieniem pierwszej serii produktu leczniczego w reżimie serializacji.
Termin realizacji etapu I zamówienia wynosi: ………………………….
2. Etap II – utrzymanie działania i dostępu do teleinformatycznego systemu
Dostawcy Rozwiązania umożliwiający bieżącą obsługę polegającą na
administrowaniu danymi, zarządzaniu kodami produktu, kontaktem z Dostawcą
Rozwiązania i komunikacją techniczną z partnerami – przez okres 24 miesięcy
od zakończenia etapu I.
3. Obowiązki Wykonawcy :
3.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności;
1) opracowanie dokumentacji na potrzeby późniejszej kwalifikacji i walidacji
systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego
Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów
leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu
sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji
(Dyr. 2011/62/UE), w uzgodnieniu z Zamawiającym;
2) Przygotowanie i instalacja niezbędnego oprogramowania (jeśli dotyczy),
konfiguracja sieci;
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3) Wykonanie dokumentacji wszystkich systemów wraz z przygotowaniem
systemu do włączenia do systemu zarządzania jakością Wykonawcy;
4) Kwalifikacja instalacyjna (plan testów, przygotowanie scenariuszy
testowych, testowanie, przygotowanie raportu IQ);
5) Kwalifikacja Operacyjna (plan testów, przygotowanie scenariuszy
testowych, testowanie, przygotowanie raportu OQ).
3.2. Wykonawca zapewnia usługę i wsparcie dostępu do środowiska IT, które
umożliwi Zamawiającemu serializację produktu leczniczego oraz wymianę
danych (z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa informatycznego) pomiędzy
Zamawiającym, a innymi jednostkami będącymi częścią dedykowanej do
serializacji produktu leczniczego/produktów leczniczych sieci informatycznej;
3.3. Wykonawca zapewnia możliwość dostępu do środowiska testowego na
potrzeby przeprowadzenia niezbędnych testów i walidacji generowania,
konfigurowania, wymiany i nadzoru nad numerami seryjnymi (dla indywidualnych
opakowań produktu leczniczego);
3.4. Wykonawca zapewni dostęp do właściwego środowiska produkcyjnego
zapewniającego warunki jak w punkcie 2 z możliwością połączenia z systemem
wytwórcy kontraktowego (TraceLink), z systemem EUhub i polską organizacją
weryfikacji autentyczności leków (PLMVO);
3.5. Zamówienie zrealizowane zostać musi zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawodawstwem aktualnym na dzień odbioru tj.:
1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca
2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi –
w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów
leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji;
2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2020
r. 944, ze zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dz. U. z 2019 r. poz. 728 t.j.,
(GMP).
4. Wynagrodzenie:
4.1. Na wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy składają się:
1) Opłata za wdrożenie systemu serializacyjnego zgodnie z § 2.1 w
wysokości……………………….. (słownie ……………………………);
2) Roczna opłata związana z utrzymaniem działania i dostępu do systemu
serializacyjnego zgodnie z § 2.2 w wysokości……………………….. (słownie
………………………… ).
4.2. Wynagrodzenie określone w punkcie 4.1.1). będzie płatne na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę po całkowitym wykonaniu przedmiotowej
usługi potwierdzonym podpisanym przez Strony protokołem odbioru, w terminie
….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na tej fakturze.
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4.3. Wynagrodzenie określone w punkcie 4.1.2) będzie płatne w dwóch transzach,
za każdy rok obowiązywania umowy, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę:
1) Pierwsza transza – faktura wystawiona w terminie …. dni od ostatecznego
wdrożenia systemu serializacji,
2) Druga transza – faktura wystawiona w terminie 12 miesięcy od daty opłaty za
pierwszą transzę.
4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń w walucie: PLN, EURO lub
dolarach USA.
4.5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4.1 zawiera
wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu należytego wykonania
zobowiązania, oraz że ustalone wynagrodzenie w całości wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy z tego tytułu.
5. Kary umowne i odszkodowanie:
5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy nastąpiło z powodu siły wyższej lub z wyłącznej winy Zamawiającego.
5.2. W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawcę z naruszeniem terminu
wykonania, tj. wystąpienia opóźnienia w realizacji Umowy, w szczególności w
przypadku:
1. opóźnienia w wykonaniu Etapu I zamówienia w stosunku do terminu
uzgodnionego w § 2.1.,
2. opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków w Etapie II
zamówienia, w szczególności w przypadku nieusunięcia zgłoszonych
problemów lub awarii bądź braku wykonania ustalonych czynności w
uzgodnionym przez Strony terminie,
- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości:
a) 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 4.1.1, za każdy dzień opóźnienia w
przypadku wskazanym w § 5.2.1 ;
b) 0,2 % wynagrodzenia rocznego wskazanego w § 4.1.2., za każdy dzień
opóźnienia w przypadku wskazanym w § 5.2.2.
5.3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy lub rozwiązania jej bez
wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
będzie mógł żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości w wysokości
10% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4.1 Umowy.
5.4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych
przewyższających wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych, do
pełnej wysokości szkody.
5.5. Zamawiający może potrącać kwoty przysługujących mu kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcę.
6. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na piśmie, w trybie
natychmiastowym, lub do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez jej
niewykonywanie lub wadliwą realizację, pod warunkiem uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie
wyznaczonego 14 dniowego terminu na prawidłowe wykonanie zobowiązania.
Wezwanie powinno nastąpić pod rygorem odstąpienia od umowy lub jej
rozwiązania bez wypowiedzenia w przypadku bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od daty upływu wyznaczonego terminu dodatkowego.
Za naruszenie warunków Umowy uprawniające Zamawiającego do jej
rozwiązania w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy lub do odstąpienia od
Umowy uważa się w szczególności zaistnienie któregokolwiek z poniższych
zdarzeń:
a. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu Umowy w
umówionym terminie bez uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich
pomimo wezwania Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym
paragrafie;
b. Wykonawca nie spełnia wymagań odnośnie jakości w wykonaniu
Przedmiotu Umowy lub terminów wykonania Przedmiotu Umowy lub jego
poszczególnych elementów o więcej niż 10 dni;
c. Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Umową,
uzgodnieniami z Zamawiającym bądź wezwaniami Zamawiającego.
2. Niezależnie od brzmienia ust. 1 i naliczonych kar umownych, Zamawiający ma
prawo rozwiązać umowę na piśmie, w trybie natychmiastowym, bez odrębnego
wezwania, w przypadku trzykrotnego zaistnienia nieprawidłowości w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
3. Niezależnie od uprawnień zastrzeżonych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku zaistnienia
okoliczności opisanych w art. 145 uPZP oraz w przypadkach określonych w
przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
4. Strony przyjmują, że odstąpienie od umowy będzie wywoływać skutek na
przyszłość (ex nunc), a Strony nie będą zobowiązane do zwrotu tego, co
świadczyły w wykonaniu Umowy do daty odstąpienia od niej.
7. Pozostałe postanowienia:
7.1. Zamawiający dopuszcza sporządzenie umowy w języku angielskim, z
tłumaczeniem podpisanej wersji na język polski.
7.2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji SIWZ oraz danych zawartych w wybranej ofercie.
7.3. W sprawach, nieuregulowanych umową zawartą pomiędzy stronami, znajdą
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
7.4. Wszystkie spory między stronami powstałe w związku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy, których nie da się rozwiązać polubownie, rozstrzygane
będą przez Sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.
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7.5. W przypadku gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, umowa zostanie poszerzona
o postanowienia dotyczące solidarnej odpowiedzialności tych Wykonawców.
Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp przyjmuje się, że Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem
Zamawiającego za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
7.6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian warunków umowy wyłącznie
w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
7.7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
określonego w § 4 umowy w następujących przypadkach:
1)
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3)
w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4)
w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
7.8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7.7 pkt 1) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny
wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów
i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie Umowy.
7.9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7.7 pkt 2) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny
wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7.7 pkt 3) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny
wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
zasad, o których mowa w ust. 7.7 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w ust. 7.7 pkt 3) niniejszego paragrafu.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7.7 pkt 4) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny
wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
zasad, o których mowa w ust. 7.7 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w ust. 7.7 pkt 4) niniejszego paragrafu.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w
ust. 7.7 pkt 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace,
których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7.7 niniejszego
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy należy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiającego.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy Pzp.
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XXII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
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:
1. Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w
Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Tel. 22 568 20 00, adres e-mail:
ichp@ichp.pl.(dalej „Ł - ICHP”).
Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: e-mail:
iod@ichp.pl, pocztą tradycyjną ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście z
IOD (po wcześniejszym umówieniu)
2. Źródło pozyskania danych
Pana/Pani dane osobowe Ł-ICHP otrzymał od Wykonawcy lub zostały przekazane
osobiście.
3. Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator otrzymał następujące Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko,
nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.
4. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, co
stanowi ustawowy obowiązek Ł - ICHP (na podstawie na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO)
2) Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających
zastosowanie do działalności Ł - ICHP – w tym wynikających z przepisów o
działalności Ł-ICHP, podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych oraz o
zamówieniach publicznych (na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)
5. Odbiorcy danych, przekazywanie danych poza EOG
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 Pzp”), oraz podmioty świadczące na rzecz
Administratora usługi w obszarze IT, dostawca poczty elektronicznej, operatorzy
pocztowi i kurierzy, doradcy Ł – ICHP. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych
dostawcom usług poczty elektronicznej, w zakresie posiadanej podstawy prawnej,
możliwe jest przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG).
6. Okres przechowywania danych
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
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czas trwania umowy, chyba że przepisy o archiwach państwowych wymagają okresu
dłuższego.
7. Dobrowolnośc podania danych osobowych
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.
8. Prawa przysługujące
Przysługuje Pani/Panu:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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.);
3) 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; (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)
Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności
w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Automatyczne decyzje i profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane
zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

do

podejmowania

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający
przewiduje rozliczenie w walutach obcych
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń w walucie EURO lub dolarach USA
tylko w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.







XXIV. Załączniki
Załączniki do SIWZ:
Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1,
Formularz ofertowy – zał. nr 2,
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3,
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 4,
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych – zał. nr 5,
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 Wykaz zrealizowanych zamówień – zał. nr 6.
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Numer sprawy: FL-2/223/1224/20/AK/NFH
Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego
Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z
dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów
leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z
uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora
Ignacego Mościckiego w Warszawie.
Zamawiający wymaga aby rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę były
wystarczająco zaawansowane technicznie do realizacji założonego celu.
A. Postanowienia ogólne:
1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie systemu informatycznego wraz z
niezbędnym oprogramowaniem lub dostępem do niezbędnych aplikacji on-line
oraz wprowadzenie zmian w systemie informatycznym Zamawiającego celem
zapewnienia prawidłowego procesu serializacji produktu leczniczego w świetle
Dyr. 2011/62/UE i przepisów prawa polskiego w tym zakresie
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności instalacja i konfiguracja
niezbędnych urządzeń i oprogramowania oraz dostarczenie dokumentacji i
wykonanie testów kwalifikacyjnych. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 6
miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający będzie preferował krótsze
terminy realizacji całości zamówienia.
3. Plan wdrożenia uwzględniający fakt wykonania wdrożenia z jak najmniejszym
przerywaniem bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego
rozwiązania dla sytuacji kryzysowych wdrożenia. O planowanych przerwach
Zamawiający winien być informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Projekt zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego (jeśli takie
wystąpią).
4. Określenie zasad współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w związku z
realizacją zamówienia, z uwzględnieniem zasobów Zamawiającego które winny
być oddelegowanie do współpracy z Wykonawcą.
5. Harmonogram realizacji zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
6. Zamawiający zwraca Wykonawcy uwagę, iż część posiadanego przez niego
środowiska
informatycznego
podlega
walidacji
dla
systemów
skomputeryzowanych zgodnie z wymaganiami GMP. Niniejsze zamówienie zostać
musi zrealizowane w sposób który pozwoli Wykonawcy wykazać i udokumentować
że:
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a) urządzenia lub instalacje pomocnicze są odpowiednio zainstalowane, pracują
właściwie, a ich działanie rzeczywiście prowadzi do uzyskania oczekiwanych
wyników,
b) obiekty, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, są zgodne z
zatwierdzonym projektem i zaleceniami producenta,
c) obiekty, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, funkcjonują
tak, jak zamierzono w przewidywanych zakresach operacyjnych,
d) obiekty, systemy i urządzenia, jako całość, działają skutecznie i w sposób
powtarzalny w odniesieniu do zatwierdzonego procesu i specyfikacji produktu.
7. Zamówienie zrealizowane zostać musi zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawodawstwem aktualnym na dzień odbioru tj.:
a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca
2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie
zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego
łańcucha dystrybucji;
b) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271 z późn. zm.);
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Wytwarzania (GMP).
8. Mając na uwadze powyższe do obowiązków Wykonawcy w związku z
realizacją niniejszego zamówienia należy:
a) opracowanie dokumentacji na potrzeby późniejszej kwalifikacji i walidacji w
uzgodnieniu z Zamawiającym;
b) Przygotowanie i instalacja niezbędnego oprogramowania (jeśli dotyczy),
konfiguracja sieci;
c) Wykonanie dokumentacji wszystkich systemów wraz z przygotowaniem
systemu do włączenia do systemu zarządzania jakością Wykonawcy;
d) Kwalifikacja instalacyjna (plan testów, przygotowanie scenariuszy testowych,
testowanie, przygotowanie raportu IQ);
e) Kwalifikacja Operacyjna (plan testów, przygotowanie scenariuszy testowych,
testowanie, przygotowanie raportu OQ).
B. Opis zakresu usług
1. Wykonawca musi zapewnić usługę i wsparcie dostępu do środowiska IT
(Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bazujące na tzw. „chmurze”), które umożliwi
Zamawiającemu serializację produktu leczniczego oraz wymianę danych (z
zachowaniem poufności i bezpieczeństwa informatycznego) pomiędzy
Zamawiającym a innymi jednostkami będącymi częścią dedykowanej do
serializacji produktu leczniczego/produktów leczniczych sieci informatycznej;
2. Wykonawca musi zapewnić możliwość dostępu do środowiska testowego na
potrzeby przeprowadzenia niezbędnych testów i walidacji generowania,
konfigurowania, wymiany i nadzoru nad numerami seryjnymi (dla indywidualnych
opakowań produktu leczniczego);
3. Wykonawca zapewni dostęp do właściwego środowiska produkcyjnego
zapewniającego warunki jak w punkcie 2 z możliwością połączenia z systemem
wytwórcy kontraktowego (TraceLink), z systemem EUhub i polską organizacją
weryfikacji autentyczności leków (PLMVO);
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Numer sprawy: FL-2/223/1224/20/AK/NFH
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy ………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………
Województwo……………………………………
REGON ………………………………NIP…………………………………………...
Telefon…………………………………………fax………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………
Informacja na temat przedsiębiorstwa:
mikro przedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr FL-2/223/1224/20/AK/NFH pod
nazwą „Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego
Biodribin, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8
czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania
wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr.
2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie
informatycznym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej imienia
Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie”.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Cena netto za wdrożenie systemu serializacyjnego wynosi ………………………..
(słownie ………………………………………………………………………………………)
Stawka podatku VAT ……………%
Wartość podatku VAT wynosi ……………………………………………………………….
Cena brutto za wdrożenie systemu serializacyjnego wynosi ……………………..
(słownie ………………………………………………………………………………………)
Cena netto za 1 rok związana z utrzymaniem działania i dostępu do systemu
serializacyjnego wynosi ………………………..
(słownie ………………………………………………………………….………………… )
Stawka podatku VAT ……………%
Wartość podatku VAT wynosi ……………………………………………………………….
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Cena brutto za 1 rok związana z utrzymaniem działania i dostępu do systemu
serializacyjnego wynosi ………………………..
(słownie ………………………………………………………………….…………………
Łączna cena (za wdrożenie systemu serializacyjnego oraz utrzymanie działania i
dostęp do systemu serializacyjnego za okres 2 lat) wynosi:
…………………………….
(słownie: ……………………………………………………………………………)
Stawka podatku VAT ……………%
Wartość podatku VAT wynosi ……………………………………………
Cena brutto za wykonywania przedmiotu zamówienia wynosi ………………….…
(słownie: …………………………………………………………………………....)
2. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej została obliczona w oparciu o założenia z
opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
3. Oświadczamy, że w zaproponowanej cenie brutto zostały uwzględnione
wszystkie koszty realizacji zamówienia.
4. Oferujemy wykonanie Etapu I zamówienia (wdrożenie systemu serializacyjnego)
w terminie: …………………….
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w SIWZ, a na potwierdzenie tego składamy wymagane
dokumenty i oświadczenia.
7. Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie
powierzamy podwykonawcom*

Lp.

Firma
podwykonawcy

Część zamówienia jaka
zostanie powierzona
podwykonawcy**

następujących

zadań

Wartość lub procentowa
część, jaka zostanie
powierzona podwykonawcy

8. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.

………………………………..
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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Numer sprawy: FL-2/223/1224/20/AK/NFH
Załącznik nr 3
Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz
-Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego

Biodribin, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z
dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów
leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z
uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora
Ignacego Mościckiego w Warszawie” - sprawa nr FL-2/223/1224/20/AK/NFH,
prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………..,

w

następującym

zakresie:

…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Numer sprawy: FL-2/223/1224/20/AK/NFH
Załącznik nr 4
Zamawiający:
Sieć Badawcza Łukasiewicz
-Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
Wykonawca:
………………………………
………...……………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego

Biodribin, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z
dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów
leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z
uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora
Ignacego Mościckiego w Warszawie” - sprawa nr FL-2/223/1224/20/AK/NFH
prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej w
Warszawie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
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2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………….
.

…………………………………………………………………………………………..……
……………...........……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………
…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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Numer sprawy: FL-2/223/1224/20/AK/NFH
Załącznik nr 5
Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz
-Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
Wykonawca:
____________________________________
____________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
____________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ), dalej jako: ustawa PZP

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego
Biodribin, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z
dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów
leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z
uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora
Ignacego Mościckiego w Warszawie” - sprawa nr FL-2/223/1224/20/AK/NFH,
prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej w
Warszawie, oświadczam, co następuje:
1. *oświadczam. że przynależę 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z
następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
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Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ ,
że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami:
_________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
_______________________, ____________________
miejscowość

data

______________________________
podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

2. * oświadczam. że nie przynależę 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia
zamówienia.

_______________________, ____________________
miejscowość

data

_______________________________
podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - nieodpowiednie skreślić
Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
powyższe oświadczenie. 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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Numer sprawy: FL-2/223/1224/20/AK/NFH
Załącznik nr 6
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług zbliżonych, co do zakresu i
wartości do usługi objętej zamówieniem.
Usługi ujęte w wykazie, muszą być potwierdzone referencjami.

Lp.

Nazwa
zleceniodawcy

Przedmiot usługi

Wartość wykonanej
usługi

Data
wykonania

1.
2.
3.

W załączeniu ................... referencje

.............................., dn. ........................
.............................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych
w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego
imieniu)
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