
 

Znak sprawy: 2/VI/ZP/2015 

Krzeszowice dnia 9 czerwca 2015r 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków 

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach, zwany dalej  Zamawiającym 

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę leków.  

 

Rozdział I 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Ośrodek rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1 32-065 

Krzeszowice, tel./fax: (12) 2820022,  WWW.rehabilitacja-krzeszowice.pl 

 

Rozdział II 

Tryb postępowania 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , zwanej dalej „ustawą”. 

 

Rozdział III 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Zamawiającego na jego użytek własny, na zasadach 

określonych poniżej w oparciu o stosowną umowę i jej załączniki. Okres obowiązywania umowy 1 lipca 2015 

– 30 czerwca 2016 r. 

2. Wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy wykonać z najwyższą 

starannością, właściwą dla profesjonalnego obrotu. 

Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

 33600000-6 Produkty farmaceutyczne 

33661100-2 Środki znieczulające  

 33661200-6 Środki przeciwbólowe 

3. Szacunkowa wartość zamówienia ok. 100.000 zł. rocznie brutto w podziale na 12 miesięcy 

4. W nazwie asortymentu (załącznik cenowy) użyto przykładowych nazw handlowych. Zamawiający dopuszcza 

odpowiedniki innych producentów. 

5. Warunki finansowe: przelew z terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury zamawiającemu po miesiącu rozliczeniowym. Miesiąc rozliczeniowy pokrywa się z czasem trwania 

miesiąca kalendarzowego. 

 
Rozdział IV 

Informacje ogólne 

 

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę („formularz oferty” wraz z innymi dokumentami 

wymaganymi w ofercie oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

 



 

Rozdział V 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty załączone do 

oferty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

3. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą 

być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, 

w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty 

dokumentów. Każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 

6. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie 

i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 

8. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia „Przetarg nieograniczony na dostawę 

leków znak sprawy: 2/VI/ZP/2015 oraz nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być 

pieczęć). 

 

Rozdział VI 

Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Rozdział VII 

Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 

 

Rozdział VIII 

Warunki wymagane od wykonawców 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w tym uprawnienia do obrotu lekami (apteki, 

hurtownie) 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty 

oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia – nie spełnia na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

 

Rozdział IX 

Wspólne ubieganie się o zamówienie 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w ust. 1. 



4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem 

umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

Rozdział X 

Dokumenty wymagane w ofercie 

 

1. Oferta musi zawierać Formularz Oferty, którego druk stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dopuszczalne jest 

złożenie przez Wykonawcę oferty na własnym formularzu, którego treść i układ graficzny muszą być zgodne z 

formularzem załączonym do SIWZ; 

2. Do oferty musi być załączony wypełniony załącznik cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ  

2. Złożenie w niewłaściwej formie dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty. 

 

Rozdział XI 

Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowana usługa 

odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi załączyć do oferty 

następujące ( parafowane na każdej stronie) oświadczenia i dokumenty: 

a. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 

(Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść i układ graficzny muszą być 

zgodne z drukiem załączonym do SIWZ); 

b. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy 

Pzp – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 

poz.331 z póżn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej złożone 

na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

d. dokument, z którego wynika uprawnienie do obrotu lekami zezwolenie/koncesja 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, 

poświadczonymi przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w ust. 1 zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z innych przyczyn albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym 

upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Nie złożenie wyjaśnień lub nie złożenie w wyznaczonym terminie któregokolwiek z oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

 

Rozdział XII 

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty 

 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym dostarczenie 

leków do siedziby Zamawiającego 

2. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

3. W ofercie, Wykonawca zobowiązany jest podać jedną kwotę, która wynikać ma z sumy cen leków w 

ilościach określonych w załączniku cenowym tzw. średnia ważona miesięczna. 



4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty Załącznik cenowy, który zawiera 

przykładowe, przewidywane zestawienie miesięcznego zapotrzebowania na leki. Oprócz leków tam 

wymienionych, Zamawiający przewiduje zakup również i innych, stosownie do potrzeb. Ceny leków nie 

wyszczególnionych w ofercie powinny być nie większe niż standardowe ceny Wykonawcy stosowane w 

praktyce rynkowej, przy uwzględnieniu rozmiarów zamówienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji oferty, ocenie będzie podlegać cena 

zbiorcza (całkowita cena oferty), zawierająca sumę wszystkich cen jednostkowych  - sumę wszystkich 

wartości miesięcznych brutto..   

6. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (nie 

dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

8. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 

 

Rozdział XIII 

Miejsce i termin składania ofert 

 

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: 

ORNR Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, Sekretariat II piętro pokój 209. 

2. Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2015 do godziny 14:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: ORNR Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, II piętro pokój 201. 

4. Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2015 r. r. godzina 14:15. 

5.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany. 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

7. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty muszą zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia 

oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno 

posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE 

OFERTY”. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Rozdział XIV 

Kryteria oceny ofert 

Cena – 100%   

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną (całkowitą ceną oferty 

brutto) 

2. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

                                                                      najniższa cena brutto                      

Wartość punktowa oferty =  ------------------------------------------    x 100 

                                                   cena brutto badanej oferty  

3. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna  

za najkorzystniejszą tę ofertę, która będzie najkorzystniejsza pod względem ceny, tj. otrzyma największą liczbę 

punktów. Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Rozdział XV 

Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.  

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

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

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



Rozdział XVI 

Termin wykonania umowy 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od zawarcia umowy. 

 

Rozdział XVII 

Zobowiązania wykonawcy związane z umową 

 

Zobowiązania stron zostały określone w załączniku do SIWZ (wzór umowy).  

Rozdział XVIII 

Wymagania dotyczące wadium 

 

Brak wadium 

Rozdział XIX 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Brak wymogu 

 

Rozdział XX 

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 

 

1. Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych  SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 

6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Miekinia  tel. 12 

2820022 

Rozdział XXI 

Środki ochrony prawnej 

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

określone są w Dziale VI ustawy. 

 

Rozdział XXII 

Postanowienia końcowe 

 

w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, np. zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki VAT mająca wpływ na cenę brutto 

następuje z dniem urzędowej zmiany stawki, przy czym cena netto pozostanie niezmienna. 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

OFERTA 

Oferujemy dostawę leków będących przedmiotem postępowania 2/VI/ZP/2015 za łączną 

cenę: 

netto:.........................................................................zł 

słownie: .................................................................................................................... złotych 

      podatek VAT  .......................... %  tj.  .......................................................................zł 

słownie: .....................................................................................................................zł  

brutto: ......................................................................zł  

słownie:..................................................................................................................... złotych 

W cenie zawarto wszystkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi.  

Na powyższą cenę składa się suma cen poszczególnych leków w zestawieniu miesięcznym 

określonych w załączniku cenowym do oferty, zgodnie z ilością tam zawartą. 

Dostawy będzie następować w okresie obowiązywania umowy.  

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do    

niej zastrzeżeń. 

2. Uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do   przygotowania oferty. 

3. Zapoznaliśmy się z warunkami, w których będą realizowane dostawy. 

 

Oświadczamy, ze uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składania 

ofert  określonego w SIWZ. 

 

Oświadczamy, ze spełniamy warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.  

Prawo  zamówień publicznych, 

Oświadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Nazwa 

oferenta................................................................................................................................. 

Adres oferenta (wraz z kodem) 

....................................................................................................... 

tel.   tel. .........................................,  fax ............................... 

.......................................,  dnia ..................................                                    

 

___________________________ 

          podpis osoby /osób/ upoważnionej 



 

Załącznik cenowy              Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Załącznik zawiera przykładowe miesięczne zapotrzebowanie na leki i służy do ustalenia ceny oferty (suma kolumny „wartość miesięczna brutto). 

 

 

Lp Asortyment Ilość 

w mc 

Cena  

jedn. 

netto 

VAT 

% 

Cena jedn.  

brutto 

Wartość 

miesięczna 

netto 

Wartość  

miesięczna 

brutto 

Producent, nazwa handlowa, 

wlk. opk  

1 Naklofen 0,075 g/3ml x 5 amp     

op 

20       

2 Ketonal 0,1g/2ml x 10 amp    op 30       

3 Furagin 50 mg x 30 tabl   op 40       

4 Naproxen 500mg x 20 tabl      op 15       

5 Pyralgina  0,5 g x 6 tabl  op 20       

6 No-spa 40 mg x 40 tabl op 6       

7 No-spa 80 mg x 20 tabl op 4       

8 Naproxen 0,012g/g 55g op 8       

9 Clotrimazol krem  a 20 g op 5       

10 Rutinoscorbin x 90 tabl op 10       

11 Calcium musujące x 12 tabl op 20       

12 Paracetamol 500mg x 100 tabl op 5       

13 Nifuroxazyd 200mg x  24 tabl op 10       

14 Madopar 250 mg x 100 kps op 4       

15 Madopar 6,25 mg x 100 kps op 3       

16 Anasteloc 20 mg x 28 tabl doje lit  

op 

15       

17 Lucetam 1,2g x 60 tabl op 10       

18 Bi-profenid 0,15g x 20 tabl o zmor 

uwal op 

5       

19 Naklofen duo 0,075g x 20 kps o 

zmor uwal op 

6       



20 Cipronex 0,5 g x 10 tabl op 5       

21 Palin 200mg x 20 kps op 3       

22 Nolicin 400mg x 10 tabl op 2       

23 Depakine chrono 500mg x 30 tabl 

op 

5       

24 Amizepin 200mg x 50 tabl op 3       

25 Fraxiparine 0,6/5700jm x 10 

ampstrzyk op 

20       

26 Fraxiparine 0,3/2850 jmx 10 

ampsytrzk op 

20       

27 Clexane 60mg/0,6 ml x 10 ampstrz 

op 

10       

28 Clexane 40mg/0,4ml x 10 ampstrz 

op 

5       

29 Tritace 5 mg x 28 tabl op 5       

30 Prestarium 5mg x 30 tabl op 4       

31 Simvasterol 20 gm x 28 tabl op 10       

32 Torvalipin 20 mg x  56 tabl op 2       

33 Viregyt K 100mg x 50 kps op 3       

34 Bioxetin 20 mg x 30 tabl op 4       

35 Akineton 2 mg x 50 tabl op 2       

36 Venlafaxinum  0,075g x 28 tabl op 3       

37 Fragmin 5000 j x 10 ampstrzk op 4       

38 Preductal MR 0,035g x 60 tabl op 3       

39 Fluoxetin 20 mg x 30 kps op 5       

40 Duspatalin retard 200mg x 30 kps 

op 

3       

41 Profenid 100mg x 30 tabl op 5       

42 Amoxicillinum,Acidum 

clavulanicum 0,875g+0,125g x 14 

tabl op 

5       

43 Klacid 500mg x 14 tabl powl op 2       



44 Biseptol 960 x 10 tabl op 4       

45 Amoxicillinum a 1g x 20 tabl op 2       

46 Cefuroximum 0,5g x 10 tabl op 2       

47 Doxycyclinum  100mg x 10 kps op 4       

48 Biodacyna 250mg/ml/2ml amp 20       

49 Biotron 9 x 30 kps op 5       

50 Amlopin 10 mg x 30 tabl op 5       

51 Tertensif SR 1,5 mg x 30 o przedł 

uwal op 

3       

52 Nilogrin 10 mg x 50 tabl op 5       

53 Flixotide 0,125mg/dawka/120 

dawek op 

1       

54 Dalacin C 300mg x 16 kps op 2       

55 Insulina Mixtard 30 100jm/ml/3ml 

x 5 + igły op 

2       

56 Kalipoz prolongatom x 60 tabl op 5       

57 Pramolan 50 mg x 20 tabl op 4       

58 Hydroxyzyna 10 mg x 30 tabl op 10       

59 Hydroxyzyna 25 mg x 30 tabl op 4       

60 Tegretol CR 400mg x 30 tabl op 4       

61 Convulex 0,3g x 30 kps miękkie op 3       

62 Zaranta 20 mg x 28 tabl powl op 2       

63 Glugophage  0,5g x 30 tabl powl op 2       

64 Torsemed 10 mg x 30 tabl op 3       

65 Xarelto 0,015g x 28 tabl op 1       

66 Mydocalm forte 0,15g x 30 tabl op 4       

67 0,9% Natrium chloratum a 500 ml  

butelka stojąca dwa porty szt 

10       

68 0,9% natrum chloratu a 250 ml 

butelka stojąca dwa porty szt 

10       

69 0,9 % natrim chloratum a 100ml 

butelka stojąca dwa porty szt 

10       



70 Lactulosum 7,5g/15 ml / 300ml op 10       

- SUMA -------

-- 

-------

-- 

-------

- 

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

- 

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

------ 
W nazwie asortymentu  użyto przykładowych nazw handlowych. Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów . W takim przypadku, Dostawca zobowiązany jest na 

osobnym, podpisanym dokumencie, określić jaki produkt proponuje za dany lek i wskazać jego cenę 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

/pieczęć Wykonawcy/ 

…………………………., dnia…………………… r. 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków nr  2/VI/ZP/2015 

 

I. Oświadczam, że: 

zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. - ustawa Pzp (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ 

spełniamy warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 

zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

II.  Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1. ustawy Pzp, 

polegamy/nie polegamy *) na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polegać będzie na wiedzy doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolności finansowych 

innych podmiotów zobowiązany jest przestawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

III. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

                                     

 

   _________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionych 

 

 

 

 - niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

pieczęć wykonawcy 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Na dostawę leków” 2/VI/ZP/2015 

 

 

 

Lista 

Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ustawie z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) co 

podmiot składający ofertę: 

 

4. ………………………………………………………………………………………………

………. 

5. ………………………………………………………………………………………………

………. 

6. ………………………………………………………………………………………………

………. 

 
 

 

 

 

 

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

miejscowość, dnia      podpis i pieczęć imienna Wykonawcy 

lub upełnomocnionego przedstawiciela 
 

 

 

 

Informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.). 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, dnia      podpis i pieczęć imienna Wykonawcy 

lub upełnomocnionego 

przedstawiciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 5 do SIWZ 

Projekt umowy 

U M O W A  nr….. 

zawarta w dniu ………….. w Krzeszowicach pomiędzy 

Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ z siedzibą w Krzeszowicach ul. 

Daszyńskiego 1, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez Andrzeja Osiniaka - 

Dyrektora 

a 

……………………….., zwanym dalej DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez ……………… 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa leków do Zamawiającego, zgodnie ze składanym każdorazowo 

zamówieniem. 

2. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę leków 

…………………….. 

3. Dostarczane wyroby o których mowa w ust. 1 umowy winny być fabrycznie nowe, wolne od 

wad, dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz 

odpowiadające wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 

2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 

4. Wyroby, o których mowa w ust. 1 dostarczane są w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 

handlowych, posiadają znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą 

zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści art. 14 ww. ustawy 

5. Każde opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne przedmiotu dostawy ma zawierać nazwę, serię i 

datę ważności. Towar winien być dostarczany zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur dobrej praktyki 

dystrybucyjnej.  

6. Ceny leków nie mogą przekraczać limitu finansowania przez NFZ, Wykonawca przy obliczaniu 

ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

oraz komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2012 r.  

7. Dostawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że realizacja dostaw będzie odbywać się sukcesywnie, partiami zgodnie z 

pisemnym, e-mailem, telefonicznym lub faxowym zamówieniem nie później niż w ciągu 2 (dwa) 

dni od momentu przesłania zamówienia, w godz. 7.00-12.00 

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy do lokalu Zamawiającego (dział farmacji) w 

Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1 na własny koszt i ryzyko. 

3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 

przedstawicieli Stron. 

§ 3 

1. Strony ustalają ceny za dostarczane leki zgodnie z ofertą i załącznikiem cenowym złożonymi 

przez Dostawcę w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Leki nie wymienione w załączniku, o którym mowa w ust. 1 Dostawca zobowiązany jest 

dostarczać po cenach nie wyższych, niż te jakie stosuje w swojej działalności, przy uwzględnieniu 

wielkości zamówienia. 

3. Dostawca jest zobowiązany każdorazowo weryfikować zamówienia w ten sposób, że zamiast 

leków wyszczególnionych w zamówieniu – dostarczać ich tańsze zamienniki z zastosowaniem 

odpowiednio niższych cen.  



4. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru, o 

którym mowa w § 2 ust. 3, sporządzony pisemnie z udziałem Stron. Na fakturze winna być podana 

seria i data ważności dostarczonego asortymentu. 

5. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, co może 

spowodować zmniejszenie wartości umowy z tego tytułu nie mogą powstać żadne roszczenia po 

stronie Dostawcy.   

7. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

polecenie przelewu wynagrodzenia na konto dostawcy, a na koncie znajdują się środki odpowiednie 

na pokrycie zobowiązania. 

8. Wartość poszczególnych dostaw będzie uiszczana sukcesywnie w rozliczeniu obejmującym 

poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

9. Cena uwzględnia wymagania o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 12.05.2011 o refundacji 

leków, środków specjalnego przeznaczenia  żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

10. Dostawca może obniżyć ceny jednostkowe 

 

 

§ 4 

1. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Zamawiający powiadomi Dostawcę, 

który zobowiązany   jest wymienić bezzwłocznie wadliwy towar na pełnowartościowy. 

2. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości dostarczonego towaru, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wstrzymania realizacji rozliczenia faktury, do czasu dostarczenia pełnowartościowego 

towaru. W tym przypadku rozliczenie faktury następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia 

usunięcia braków lub wad. 

3. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Dostawcę o stwierdzonych wadach, 

najpóźniej w ciągu pięciu dni od daty dostarczenia towaru. 

4. Termin dostarczenia pełnowartościowego towaru określają wspólnie przedstawiciele obu Stron, z 

tym, że nie może on być dłuższy niż 24 godziny licząc od momentu otrzymania powiadomienia.  

 

§ 5 

Termin ważności dostarczonych lekarstw nie może być krótszy niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia 

Zamawiającemu. W przypadku terminu ważności krótszego niż 12 miesięcy, konieczna jest zgoda 

zamawiającego. 

 

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu o ile Dostawca 

wykonuje dostawę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności dostarcza przedmiot 

umowy niezgodnie ze złożoną ofertą. 

§7 

1. W razie nie dotrzymania przez Dostawcę terminu dostawy określonego powyżej Zamawiający może 

zakupić lekarstwa i środki medyczne, które miały być przedmiotem dostawy od dowolnie wybranego 

przez siebie podmiotu, na koszt Dostawcy (wykonanie zastępcze). 

2. W razie zwłoki Dostawcy w dostarczeniu lekarstwa, lub lekarstw – Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 zł. za 1 pełny dzień zwłoki dla jednej pozycji 

zamówienia.  

§ 8 

1.Pracownikiem odpowiedzialnym za odbiór przedmiotu umowy jest Beata Miękinia lub inna osoba 

upoważniona przez Dyrektora ORNR „Krzeszowice”. 

2.Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pracowników Dostawcy. 



3. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, jakie uzyska od 

Zamawiającego w ramach wykonywania niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta od dnia …………….. do dnia …………….. 2016  r. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 DOSTAWCA 


