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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów
opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
WWW.neuropsychiatria.com
NR OGŁOSZENIA:

23834 - 2013

Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się równocześnie w dniu 15.01.2013r.
- w Biuletynie Zamówień Publicznych
- na stronie internetowej Zamawiającego
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Jadwiga Dul
z upoważnienia kierownika
zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Białowieska 74a
54-235 WROCŁAW
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy Pzp.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do
apteki ogólnodostępnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie
częściowe
nr:

Opis:
1

Temat: Zadanie 1 leki /produkty lecznicze
Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne, 33680000-0 Wyroby farmaceutyczne

2

Temat: Zadanie 2 kosmetyki
Wspólny Słownik Zamówień 33700000-7- Produkty do pielęgnacji ciała

3

Temat: Zadanie 3 materiały opatrunkowe
Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 - Materiały opatrunkowe

UWAGA: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości asortymentu między pozycjami w
zależności od potrzeb w trakcie realizacji przedmiotu umowy bez konieczności zmian w umowie a
także jej wartości (w ramach danego zadania).
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7
USTAWY PZP):
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzieleniu zamówienia
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW:
5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania, co oznacza że:
- podmiot został zarejestrowany we właściwym rejestrze,
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przedstawią koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności w zakresie
objętym zamówieniem
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza że:
- wykażą się wykonaniem w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania
przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zestawu o łącznej
wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty ogółem (w jednej umowie) i potwierdzą, iż
umowa ta została wykonana należycie. Jeżeli okres działalności jest krótszy – Wykonawca
musi wykazać się co najmniej 1 dostawą o zakresie i o wartości j.w. w okresie prowadzonej
działalności,
-

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co
oznacza że:
- posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej na wartość minimum 100 000,00 zł, a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
5.3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez
Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
5.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5.1 na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających
spełnianie tych warunków.
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJA DOSTACZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 3 do SIWZ,
6.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 4 do SIWZ
6.3 Aktualnego odpisu 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, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
6.4 Oświadczenie, iż cały oferowany towar posiada dokumenty dopuszczające jego stosowanie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 06 września
2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 roku Nr 45 poz. 271 z późn. zm.).
6.5 Aktualną Koncesję, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym. W tym koncesję na obrót na obrót środkami farmaceutycznymi, środkami
odurzającymi i psychotropowymi dopuszczonymi do obrotu
6.6 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach
określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej jednej
dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zestawu o wartości nie mniejszej niż wartość
złożonej oferty ogółem (w jednej umowie), z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i
odbiorcy oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że umowa ta została wykonana należycie, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykaz dostaw o zakresie i wartości j.w i
dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
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- posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej na wartość minimum 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej
6.7 W celu spełnienia pozostałych wymagań SIWZ Wykonawca załączy do oferty:
1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ
3) Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli ofertę podpisuje osoba(y) nie wymienione
w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć również w
przypadku, gdy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
(wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielnie zamówienia).

Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać; oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje
użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) sporządzone w języku polskim.
6.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w§4. ust.1 pkt 2-4 i pkt 6 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.9.Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
(osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
6.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.11 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw albo, jeżeli złoży oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy
lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie
unieważnienie
postępowania.
Złożone
na
wezwanie
Zamawiającego
oświadczenia
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Pzp. Zamawiający może
także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
lub dokumentów.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
7.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).
7.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w ustawie.
7.4 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Antonijczuk-Piątak– Kierownik Apteki tel. 609202727
WADIUM:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3 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.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
10.4.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
10.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę według postanowień niniejszej Specyfikacji.
10.6. Zaleca się, by oferta została sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki
w/g własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we
wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on „nie dotyczy”.
10.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
10.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i
ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe
strony mogą być parafowane.
10.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.10. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
10.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na dostawę leków i materiałów
opatrunkowych NIE OTWIERAĆ przed 25.01.2013r. godz. 12.00”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być
opisane w sposób wskazany w pkt. 10.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
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10.13 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Sekretariat Dyrektora Centrum
ul. Białowieska 74a
54-235 WROCŁAW
do dnia 25.01.2013r do godz. 12.00
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom
bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 25.01.2013r o
godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego - Gabinet zastępcy Dyrektora.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
12.1 Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek od towarów i usług (VAT) oraz
wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty dostawy do siedziby
zamawiającego.
12.2 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
12.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
12.4 Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty.
12.5 Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2
ustawy Pzp spowoduje odrzucenie oferty.
12.6 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
(Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm) w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.7 Wartość oferty należy wyliczyć w sposób następujący:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:
1

Waga:

Cena (koszt)

100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium:
1

Wzór:
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (100%)
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
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13.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp.
14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:

a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę

wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c: wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

d: terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2,po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

e: w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3a Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.neuropsychiatria.com oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach i na warunkach
określonych w art. 94 ustawy Pzp.
14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej
Specyfikacji.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie Pzp.
AUKCJA ELEKTRONICZNA:
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
19. INNE:
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Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2

Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2

3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

5

Projekt umowy – załącznik nr 5
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Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA OFERTY
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Białowieska 74a, 54-235 WROCŁAW

pieczęć wykonawcy

Dane Wykonawcy
Nazwa:
Siedziba:
Strona internetowa:
Tel. fax.
Numer NIP
Numer REGON

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

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki
ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA
Znak sprawy ZP/1/2013 ,oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za cenę:
NR
ZADANIA

NAZWA ZADANIA

1

LEKI/PRODUKTY LECZNICZE

2

KOSMETYKI

3

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

WARTOŚĆ NETTO

% VAT

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane
Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4 . Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Zastrzeżenie wykonawcy:
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Inne informacje Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest..........................................................
fax................................... e-mail: ……………………………… tel.: .................................
8. Osoba/y pełnomocna/e do podpisania umowy :..................................................................
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców
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Załącznik 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

/Pieczęć Wykonawcy/

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę leków i materiałów opatrunkowych do apteki
ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA
oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- nie otwarto likwidacji oferenta ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalegam w uiszczaniu podatku, opłat składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

...................................... dnia

………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

Załącznik 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

/Pieczęć Wykonawcy/

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę leków i materiałów opatrunkowych do apteki
ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy

…………………………………………………………...............................................................
(nazwa Wykonawcy)
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

...................................... dnia

………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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Załącznik 5
Projekt umowy
Zawarta w dniu …………… 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000080823, REGON 930179200, NIP 8942479165,
reprezentowanym przez:
Halinę Flisiak-Antonijczuk - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
........................................................................... z siedzibą w ......................................... przy
ulicy ………….. wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod nr ……. lub Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr…………………………,
reprezentowaną przez:
.................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne (ZP/...... /2013) na „Dostawę leków i materiałów opatrunkowych do
apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje leki i materiały szczegółowo opisane wraz z
podaniem ich rodzaju i ilości w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Wartość umowy brutto wynosi …………….. (słownie: ………. 00/100) i zawiera należny podatek
od towarów i usług - Wartość umowy netto wynosi ………….… PLN.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane
w załączniku nr 1. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza
roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.
§2
1. Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zamawiający wskaże miejsce dostarczenia partii towaru na druku zamówienia.
3. Dostawy zamówionego towaru następować będą w terminie do 2 dni roboczych
licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub e-mailem, lub telefonicznie za
wyjątkiem zamówień realizowanych w trybie „pilnym”, tj. w ciągu 24 godzin od
przesłania zamówienia.
4. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
1) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika
informacje,
2) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy.
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5. Za termin realizacji dostawy Strony uznają dzień złożenia podpisu na protokole odbioru dostawy
przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego, którymi są:
......................................
6. Do każdego zamówienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę
towaru będącego przedmiotem dostawy – prawidłowo wystawiona faktura VAT.
7. Termin przydatności do użycia leków będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż
12 miesięcy od daty dostawy leków oraz min. 6 miesięcy dla dostawy ziół.
§3
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy,
z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.
2. Cena jednostkowa netto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian na liście leków
refundowanych w oparciu o nową listę leków ze skutkiem od dnia ogłoszenia zmiany.
3. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku
VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiana stawki podatku od towarów i usług następuje
z dniem wejścia w życie aktu prawa powszechnie obowiązującego wprowadzającego nową stawkę
podatku od towarów i usług.
5. W przypadku innym niż w ust. 2 i 3, ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny jednostkowej
leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, tak aby cena
jednostkowa brutto pozostała stała.
6. Termin płatności Strony ustaliły na 30 dni licząc od dnia dostawy zamówionego towaru wraz
z prawidłowo wystawioną fakturą.
7. Należność będzie przekazywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
8. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu
kwotą.
§4
1. Kary umowne przysługują Zamawiającemu:
1) w wysokości 5% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn od
niego zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, w razie opóźnienia w realizacji dostawy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy,
a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§5
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdej chwili:
1) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub z opóźnieniem,
2) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny.
2. Z tytułu, o którym mowa w ust. 1 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza
roszczeniem o zapłacenie za towar już dostarczony Zamawiającemu.
§6
1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze
Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reklamacji Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych
od chwili zgłoszenia reklamacji.
3. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może
zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania
niezwłocznej wymiany na wolny od wad w przypadku:
1) dostarczenia towaru złej jakości,
2) dostarczenia towaru niezgodnego z umową / zamówieniem.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.
§7
Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
§9
Umowa obowiązuje od daty udzielenia zamówienia przez okres 12 miesięcy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym
zakresie:
1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy
wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany
wartości przedmiotu umowy w ramach danego zadania, o której mowa w § 1 ust. 2
niniejszej umowy;
2) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem
umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku,
o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy;
3) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego,
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, które wymagałyby dokonanie takich
zmian;
4) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
5) zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny
producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie;
6) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy,
z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy;
7) zamiany
poszczególnego
asortymentu,
będącego
przedmiotem
umowy
i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub
wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu
zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortymentem równoważny lub
biorównoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym
również cenę jednostkową netto i brutto;
8) wprowadzenia wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
9) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
10) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy
wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta,
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
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3. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowień do umowy, które nie są wymienione w ust. 2.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 3 oraz pkt 9 następują z mocy prawa i obowiązują od
dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 7 oraz pkt 10 mogą być dokonane na pisemny wniosek
Wykonawcy w formie, o której mowa w ust. 1.
6. Wniosek, dotyczący sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 7 lub pkt 10 powinien być opatrzony
pismem od producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy
informującym o zaistnieniu przedmiotowej sytuacji.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni, o wznowieniu
produkcji przez producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy. Zapisy
ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.
3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w
ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy
oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo farmaceutyczne oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
odnoszące się do przedmiotu umowy.
§ 13
W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część umowy.
§ 14
Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym
upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku albo na podstawie
niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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