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«@p_zap#nazwa» 

«@p_zap#ulica» «@p_zap#dom»  

«@p_zap#lokal» 

«@p_zap#kod» «@p_zap#miasto» 
……………………………………………………. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

zwane dalej (Zaproszeniem) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31  

44-145 Pilchowice 

 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na: 

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), na podstawie zawartego w 

niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych. 

 

 

 

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 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 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 2020r. poz. 344). 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Szpital Chorób Płuc  im Św. Józefa w Pilchowicach 

 ul. Dworcowa 31  

 44-145 Pilchowice 

 Tel.: 32 331-99-01 

 Adres poczty elektronicznej: szpital@szpital-pilchowice.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.szpital-pilchowice.pl. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach 

2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Część nr: Opis: 

1 Temat: Dostawy leków różnych  

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne  

Opis: Zamówienie dotyczy dostaw leków różnych w tym leku 

ALBUMINUM . Szczegółowy asortyment i ilości podano w arkuszu 

asortymentowo cenowym załączonym do Zaproszenia 

2 Temat: Dostawy leków różnych  

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne  

Opis: Zamówienie dotyczy dostaw leków różnych w tym kwas 

tiazolidynokarboksylowy (Timonacicum), Paracetamol roztwór do infuzji. 

Szczegółowy asortyment i ilości podano w arkuszu asortymentowo 

cenowym załączonym do Zaproszenia. 

3 Temat: Dostawy leków różnych  

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne  

Opis: Zamówienie dotyczy dostaw leków różnych w tym: Diosminum, 

Pancreatinum, Saccharomyces boulardii, Sildenafil. Szczegółowy 

asortyment i ilości podano w arkuszu asortymentowo cenowym załączonym 

do Zaproszenia. 

2.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Wielkość opakowania bezpośredniego lub zbiorczego podanego w Arkuszu 

asortymentowo cenowym dla Zamawiającego jest bez znaczenia - ilekroć w Arkuszu 

asortymentowo cenowym pada sformułowanie dawka / opakowanie, należy 

traktować to jako wartość pomocniczą do celów obliczeniowych, a nie wymaganą. W 

sytuacji chęci złożenia oferty na produkt o innej wielkości opakowania, po 

odpowiednim przeliczeniu, proszę podać pełne wielkości opakowań zaokrąglone w 

górę. 

2.4. Miejsce realizacji: 

Dział Farmacji Szpitalnej – dla zadania częściowego: 1, 2, 3 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 
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2 miesięcy od daty zawarcia umowy (lecz nie dłużej  niż do dnia 31.12.2021 r.) – dla 

zadania częściowego: 1, 2, 3 

4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty: 

a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 974 z późniejszymi 

zmianami) - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze  

lub  

b) zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 974 z późniejszymi 

zmianami) - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez Wykonawcę będącego 

wytwórcą produktu leczniczego. 

Ww. warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są 

wymagane. 

 

5. DOKUMENTY WYMAGANE W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów 

leczniczych 
 

Wzór formularza oferty na dostawy 

Arkusz asortymentowo cenowy 

Projektowane postanowienia umowy 

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę 

według treści postanowień niniejszego Zaproszenia. 

6.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

6.3. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, 

albo drogą elektroniczną na adres e-mail szpital@szpital-pilchowice.pl    

7. KONTAKT Z WYKONAWCĄ 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: 
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  Adam Naczyński - Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej tel. (32) 331 99 62 e-mail szpital@szpital-

pilchowice.pl 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat 

Szpitala w Pilchowicach, albo drogą elektroniczną na adres e-mail szpital@szpital-

pilchowice.pl    w terminie do dnia 2021-10-04 do godz. 10:00. 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

9.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę 

będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

9.2. Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Chorób Płuc  im Św. Józefa w 

Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 , 44-145 Pilchowice. 

Tel.: 32 331-99-01, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, , za pośrednictwem telefonu 32 3319941 lub adresu e-mail: 

iod@szpital-pilchowice.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy leków różnych dla Szpitala w 

Pilchowicach – znak sprawy: 24/ZP/2021/Z oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej 

tego postępowania; 

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania  

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres 

obowiązywania umowy. 

9.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 

związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. 

9.4. Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
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genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 

prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich 

zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania 

przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 

Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

3) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), 

nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

4) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania; 

5) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 

postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 

Załączniki : 

Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór formularza oferty na dostawy 

2 Arkusz asortymentowo cenowy 

3 Projektowane postanowienia umowy 

 

 

Dyrektor Szpitala 

 

lek med. Joanna Niestrój Ostrowska 


