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1) Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

     tel.: 18/20 150 45 
     fax: 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl 
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 
ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46. 
 
3)  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki 
Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do 
niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). 
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP 
zgodnie z obowiązującymi przepisami , w szczególności: ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211). 
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.  
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę 
produkcji  i datę ważności.  
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych 
produktów ( min. 1 rok), liczony od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, iż  w pakiecie nr 9 
okres ważności ma być  min. 8 miesięcy. 
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) 
przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres 
dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb 
Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych 
środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% 
w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie. 
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych 
pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna 
wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy 
w danym pakiecie. 
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. 
posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie 
gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym ( o udowodnionej 
równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci 
leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi 
wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 
potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z 
którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot 
zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie równoważności 
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.  
 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6- Produkty 
farmaceutyczne 
 
4)  Informacja o ofertach częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ilość części: 14. 
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5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
PZP. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
 
6) Informacja o ofertach wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7) Wymagany termin wykonania zamówienia.  
Pakiet nr 1,2,5,9,11: od 01.09.2018-31.08.2019 r. 
Pakiet nr 3,4: od 20.08.2018-19.08.2019 r. 
Pakiet nr 6,7,12: 20.06.2018 do 19.06.2019r. 
Pakiet nr 8,10: od 17.08.2018 do 16.08.2019r. 
Pakiet nr 13,14: 12 miesięcy od podpisania umowy. 
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub 
oferowanych pakietów  wadium w wysokości, odpowiednio: 
Pakiet nr 1 19 000,00zł 
Pakiet nr 2 100,00zł 
Pakiet nr 3 1800,00zł 
Pakiet nr 4 800,00zł 
Pakiet nr 5                               700,00zł 
Pakiet nr 6 1600,00zł 
Pakiet nr 7                             1200,00zł 
Pakiet nr 8  3600,00zł 
Pakiet nr 9 170,00zł 
Pakiet nr 10 2000,00zł 
Pakiet nr 11 270,00zł 
Pakiet nr 12 3500,00zł 
Pakiet nr 13 14900,00zł 
Pakiet nr 14 4400,00zł 
 
Razem 

                
54 040,00 zł 

 

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

2.1. pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

3. Wadium przetargowe w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na konto 
zamawiającego w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 
8961. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej 
w terminie składania ofert tj. 15.05.2018 r. godz. 9.30.  
Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej 

operacji dołączyć do oferty. 
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , 

najpóźniej w terminie składania ofert tj. 15.05.2018 r. godz. 9.30 w siedzibie 
zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku).  

     
UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.  
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Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za 
wniesione prawidłowo. 
 
5.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia o którym mowa w art. 
25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 
6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211); 
 
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości min. 300 000,00 zł 
Odnośnie pakietów nr 2-14 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 
w zakresie spełniania tego warunku.  

 
c) Zdolności technicznej i zawodowej: 
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 

2.  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. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego 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.  
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
a)  wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  
b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;  
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;  
d) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
1)  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 1.2 , 
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 
pkt 13-23 ustawy PZP 
3)  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
6.  Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
10)  Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

4. W zakresie warunków określonych w pkt 9.1.2 siwz, wykonawcy wspólnie ( co 
najmniej jeden z nich) mają udowodnić, iż spełniają te warunki. 

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  
wykonawców występujących wspólnie, 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-5/18                                                             

 

 8

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą  
występującym jako pełnomocnik  pozostałych . 
 

11)   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 

9.1 siwz oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz  spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

Powyższe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w 
ramach niniejszej siwz – załącznik nr 3 do siwz.  
Informacje, których zamawiający będzie wymagać od wykonawców:  
a) Część II: Informacje dotyczące wykonawcy - A: Informacje na temat wykonawcy, - B: 
Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy ( Zamawiający nie wymaga podania daty 
i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy), - C: 
Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów, - D: Informacje 
dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega, b) Część III: 
Podstawy wykluczenia - A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo, 
- B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, - 
C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami 
zawodowymi, - D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w 
przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego c) Część IV: Kryteria kwalifikacji (z uwagi na żądane dokumenty na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu wykonawca może ograniczyć 
się do wypełniania w JEDZ sekcji  t.j. złożenia ogólnego oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9) 1.2 siwz) Cześć VI: 
Oświadczenia końcowe. 
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w 

rozumieniu art. 23 ustwy,  oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia zwanego dalej JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają 
potwierdzać 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. 

1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia 
o którym mowa w pkt. 1.1 w formie osobnych JEDZ dotyczących tych podmiotów wg 
wzoru zał.3 do siwz. 

1.4 W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi 
zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania 
warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych 
podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D) 

1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.4 lit a) lit. d) siwz – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do 
przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do 
siwz. 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed 
udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
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oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

3.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postepowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł prozumeinie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat  tych należności wraz z ewentuanymi odsetkami lub 
grzywnami, w szcególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł prozumeinie z właściwym 
organem w sprawie spłat  tych należności wraz z ewentuanymi odsetkami lub 
grzywnami, w szcególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji 
właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy PZP; 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zalegani u z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

3.2. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach podmiotu trzeciego; 
3.3. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211); 

b)  informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 
wys. min. 300.000,00 zł, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert. Wartość ta winna być podana kwotowo ( dot. pakietu nr 1).  

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w pkt 9.2 siwz, wymaga się przedłożenia ww. informacji , dotyczącej tych 
podmiotów; 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć 
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inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
3.4. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego 
a) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem świadectw rejestracji Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP  
zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym oraz, że na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów; 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

4.1  w pkt 3.1 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

4.2 w pkt 3.1 b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
5. Dokumenty, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b) powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym 
mowa w pkt 4.2 lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 4 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. Terminy określone w pkt 5 stosuje 
się.  

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 1.1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

8. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

9. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem 
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przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składane 
są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

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

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W sytuacji posiadania dokumentów i 
oświadczeń przez Zamawiającego,  Wykonawca zobligowany jest do wskazania 
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty 
lub oświadczenia się znajdują. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 
zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

13. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
13.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 
13.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji 
(wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z 
treścią  formularza załączonego do specyfikacji) wraz z kalkulacją cenową do oferty, 
stanowiącą zał. nr 1 do siwz; 
13.3 dowód wniesienia wadium. 
 
12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- 
Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 r. poz. 1481), faksem lub  przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga 
elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz 1219). 
2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za 
pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na 
żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych  warunków zamówienia. 
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
      nr faksu : 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl  lub b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 
    znak sprawy: A.ZP-271-5/18 
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w ppkt 1. 
5. Zamawiający  przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. 
6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej  
www.szpitalsokolowski.pl 
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 
mgr farmacji Danuta Węgłowska - Moździerz-  Kierownik Apteki tel. 18/20 
150 45 wew. 136 fax.: 18 20 146 32  
w zakresie formalno-prawnym: 
mgr  Barbara Kreft - Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji- 
tel./fax: 18/20 150 45 wew. 172  
   
14)  Termin związania ofertą. 
Wykonawca jest związany ofertą licząc 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
15)  Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jeden lub więcej 
pakietów. 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą jeden lub więcej pakietów. 
3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania 
albo czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do 
oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3.3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu 
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych,  
2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 
4) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11 ppkt 2  siwz. 

3.4 Zaleca się, by wszystkie strony były spięte / zszyte/ we właściwej kolejności 
w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty była        
ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis  
treści. 
3.5. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane        
przez uprawnioną osobę. 
4.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  wszystkie oferty składane w postępowaniu  są jawne od chwili 
ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę  przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4.1. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
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technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
4.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były 
trwale, oddzielnie spięte.  
4.3 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie 
udostępniona. 
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak:  jego nazwa (firma) oraz adres, 
a także informacji dotyczących  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
16)  Termin i miejsce składania ofert. 
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w Sekretariacie 

Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku)  
w terminie do dnia 15.05.2018 r. do godz. 9.30 

1.1. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią 
wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak 
poniżej: 
Nazwa (firma)  
adres Wykonawcy 
                                                                  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
                                                                  „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej  
                                                                   ul. Gładkie 1 
                                                                   34-500 Zakopane 
 

                                      OFERTA  
 

Przetarg nieograniczony- dostawa produktów leczniczych. Nie otwierać 
przed  15.05.2018  godzina 9.45 

 

1.2. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nieotwarcie  w trakcie sesji otwarcia. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.  
3.1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści 
po upływie terminu składania ofert    
 
17) Termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godzinie 9.45 w sali 

konsultacyjnej Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane. 
2. Do wiadomości obecnych zostanie podana: 
2.1. kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy; 
2.3. cena netto i brutto podana w ofercie; 
2.4. termin zamówienia; 
2.5. termin płatności faktury; 
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3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:  
4.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
4.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
4.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 

jego oferta zostanie odrzucona. 
 
18) Opis sposobu obliczenia ceny  oferty. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie kalkulacji 
stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej SIWZ dla oferowanego lub oferowanych 
pakietów, gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy, cła, podatki oraz 
rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. Oferty, w których nie 
wypełniono wszystkich wierszy (nie pełne) nie będą rozpatrywane - zostaną 
odrzucone. 

2. Całkowita cena wyliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 1 winna 
odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Kalkulując cenę oferty dla oferowanego lub oferowanych pakietów należy podać 
cenę jednostkową netto każdej pozycji, następnie obliczyć wartość netto każdej 
pozycji mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez przewidywaną ilość. Wskazać 
w nagłówku tabeli zastosowaną stawkę podatku (w %) i obliczyć wartość podatku 
VAT, po czym obliczyć wartość brutto każdej pozycji, poprzez zsumowanie wartości 
netto i wartości podatku VAT. 

4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 

19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
2.1. Cena brutto za całość dostawy -100% 

           Cn 
C=  ------------- x  100 x 100% 
          Cb 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 

aukcji elektronicznej. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-5/18                                                             

 

 15 

Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy załącznik  nr 5 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po          
wyborze oferty w celu zawarcia   umowy w sprawie zamówienia  publicznego 
1. Zawarcie umowy  z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
nastąpi  w terminie podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 
 
23) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
24) Informacja o korzystaniu z podwykonawców.  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 
3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

 
26) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne  i prawne uzasadniające  wniesienie odwołania. 

2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

  2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływemterminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie. 

 2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane  
w sposób określony w pkt 2.2. zdanie drugie, albo  w terminie 15 dni jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-5/18                                                             

 

 16 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2.5 i 2.6 wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI 
ustawy. 

 
Załączniki: 
nr 1  - kalkulacja cenowa do oferty; 
nr 2 - wzór formularza oferty; 
nr 3– oświadczenie JEDZ; 
nr 4 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 5- projekt umowy;   
  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami                                                              
 
 

     zatwierdzam: 04.04.2018r Dyrektor  
  dr hab. med. Marcin Zieliński 

                                                                             (data i podpis) 
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Zał. nr 1 
Pakiet nr 1 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę", poza pozycjami oznaczonymi nie zmieniać. 
2.Nie dopuszcza się produktów stanowiących suplement diety.  

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 

kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortyment
u 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 Acenocoumarolum 4mg x 60 tabl. op. 5      

2 Aciclovirum 800mg x 30tabl.powl. op. 3 

  
 

   

3 
Acidum acetylsalicylicum 0,15 x 60 tabl. 
powlekanych dojelitowych. op. 3 

  
 

   

4 
Acidum acetylsalicylicum 0,5 x 20 
tabl.dojelitowych op. 5 

  
 

   

5 
Acidum acetylsalicylicum 300mg x 20 
tabl.rozpuszczalnych. op. 40 

 
 
 

 
 

   

6 
Acidum ascorbicum  200 mg x 50 
tabl.powl. op. 60 

     

7 

Acidum ascorbicum 500mg/5ml x 
10amp.(dopuszcza się zamiennik w 
przeliczeniu na ilość zamawianą) op. 100 

  
 

   

8 
Acidum ascorbicum 100mg + Rutosidum 
25mg  x 125 tabl. powl. op. 30 

     

9 
Acidum ascorbicum 60mg + Ferrosi sulfas 
100mg Fe++ x  50 tabl.powl. op. 25 

  
 

   

10 Acidum boricum 3% płyn na skórę 500g op. 10 

  
 

   

11 Acidum folicum 0,015 x 30 tabl. op. 10 

  
 

   

12 Acidum mefenamicum 0,25 x 30 tabl. op. 2 

  
 

   

13 Adrenalinum 0,001g/1ml x 10 amp. op. 100 
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14 
Adrenalinum 300mcg/0,3ml rozt. do wstrz. 
1 amp-strz. op. 4 

  
 

   

15 
Albuminum humanum 200mg/ml r-r do 
infuzji a 100ml op. 1 000 

  
 

   

16 
Alfacalcidolum 0,25mcg x 100 
kaps.miękkich op. 2 

  
 

   

17 Alfacalcidolum 1mcg x 100 kaps.miękkich op. 2 

  
 

   

18 Allantoinum 20mg/g maść 30g op. 120 

     

19 Allopurinolum 100 mg x 50 tabl. op. 20 
     

20 Allopurinolum 300 mg x 30 tabl. op. 20 

  
 

   

21 Aluminii acetotartras 10mg/g żel 75g op. 70 

  
 

   

22 Ambroxolum 7,5mg/1ml a 100ml do inhal. op. 400 
     

23 Ambroxolum 75mg x10kaps.o przedł.uwal. op. 5 

  
 

   

24 Amikacinum 1g/4ml x 1fiolka fiol. 200 
     

25 
Amiloridum 5mg + Hydrochlorothiazidum 
50mg x 50 tabl. op. 2 

  
 

   

26 Amiodaronum 200mg x 60 tabl.powl. op. 5 

  
 

   

27 Amitriptylini h/ch 10mg x 60 tabl.powl. op. 2 

  
 

   

28 Amitriptylini h/ch 25mg x 60 tabl.powl. op. 2 

     

29 Amlodipinum  5mg x 30 tabl. op 55 
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30 Amlodipinum  10mg x 30 tabl. op 30 

  
 

   

31 Ampicillinum 1,0 g x 1fiolka fiol. 30 

  
 

   

32 

Ampicillinum 2g + Sulbactamum 1,0g 
proszek do sporz.roztw.do wstrzykiwań i 
infuzji x 1fiolka fiol. 600 

  
 

   

33 Antazolinum 0,1g/2ml x 10 amp. op. 10 

  
 

   

34 Aqua pro iniectione  10ml x 100 amp. op. 270 

  
 

   

35 
Atracurii besilas 10mg/ml r-r do wstrzyk. 
lub infuzji x 5amp.a 5ml op. 60 

  
 

   

36 Atropini sulfas  0,5mg/ml x 10 amp.a 1ml op. 350 

  
 

   

37 Atropini sulfas  1mg/ml x 10 amp.a 1ml op. 5 

  
 

   

38 Azathioprinum 50mg x 50 tabl. op. 2 

  
 

   

39 
Azithromycinum proszek do sporządzenia 
r-ru do infuzji 500mg x 5fiolek op. 5 

     

40 Betahistine 16mg x 60 tabl. op. 3 
     

41 

Betamethason 0,5mg/1g + Clotrimazolum 
10mg/1g + Gentamicinum 1 mg/1g - maść 
15g. op 5 

     

42 
Betaxololi hydrochloridum 20mg x 28 
tabl.powl. op 5 

  
 

   

43 Bisacodylum 0,01g x 5czopków  op. 250 

  
 

   

44 Bromhexinum  4mg/5ml syrop 120ml. 
butel
ka 20 

  
 

   

45 
Budesonidum zaw.do inh.z nebul. 
0,5mg/ml x 20 poj.a 2ml.Rejestracja w op. 80 
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astmie i zespole krupu. Ważność produktu 
po otwarciu pojedynczej nebulki do 
12godz. 

 

46 
Budesonidum proszek do inhal.w kaps. 
200mcg x 60 kaps.+ inhal. op. 20 

  
 

   

47 
Budesonidum proszek do inhal.w kaps. 
400mcg x 60 kaps.+ inhal. op. 60 

     

48 Bupivacainum inj. 0,5% 10ml x 10 amp. op. 230 

  
 

   

49 Bupivacainum inj.0,5% x5fiol.a 4ml Heavy op. 20 

  
 

   

50 
Buprenorphinum system transdermalny  
35 mcg/h x 5 plastrów op. 15 

  
 

   

51 
Buprenorphinum system transdermalny 52 
mcg/h x 5 plastrów op. 20 

  
 

   

52 
Buprenorphinum system transdermalny  
70 mcg/h x 5 plastrów op. 10 

  
 

   

53 Calcii carbonas 400mg Ca2+x 100 kaps. op. 10 

  
 

   

54 
Calcii gluconas 0,5g (45mg Ca++) x 
50tabl. op 70 

  
 

   

55 

Calcii chloridum r-r do 
wstrzyk.0,67g/10ml=0,183g Ca; inj.10ml 
x 10amp. op. 50 

  
 

   

56 
Carbamazepinum 200 mg x 50 tabl. o 
przedłużonym uwaknianiu. op. 2 

  
 

   

57 Captoprilum 12,5mg x 40 tabl. op. 5 

  
 

   

58 Captoprilum 25mg x 40 tabl. op. 25 

  
 

   

59 
Carbomerum  0,2% żel nawilżający do 
oczu a 10 g op. 70 
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60 Carvedilolum 6,25mg x 30tabl. op 50 

  
 

   

61 Carvedilolum 12,5mg x 30tabl. op 5 

  
 

   

62 Carvedilolum 25mg x 30tabl. op 5 

  
 

   

63 

Cefoperazonum 1g + sulbactamum 1g 
proszek do sporz.roztw.do 
wstrzyk.dom.doż.i infuzji x 1fiolka fiol. 20 

  
 

   

64 Cefotaximum 1,0 g fiol. 600 

  
 

   

65 Ceftriaxonum 2,0 g fiol. 1 000 

  
 

   

66 
Cefuroximum 1,5g proszek do sporz. r-ru 
do wstrzyk. lub infuzji fiol. 400 

     

67 
Ceftazidimum 1g proszek do sporz.r-ru do 
wstrzyk.lub infuzji fiol. 1 300 

  
 

   

68 
Chlorpromazini hydrochloridum 25mg/5ml  
x 5 amp. op. 10 

  
 

   

69 Chlorquinaldolum 2mg x 40tabl. do ssania op. 20 

  
 

   

70 Chlortalidonum  0,05g x 20 tabl. op. 3 

     

71 

Cilastatinum 500mg+Imipenemum 500mg 
(proszek do sporz.roztw. do infuzji)   x 10 
fiolek o poj. 20 ml op. 150 

     

72 

Ciprofloxacinum r-r do inf. 2mg/ml x 1 
flakon, poj.polietyl. a 50ml. Nie 
zamieniać    fl. 40 

     

73 

Ciprofloxacinum r-r do inf. 2mg/ml x 1 
flakon, poj.polietyl. a 100ml. Nie 
zamieniać.     fl. 1 500 

  
 

   

74 Clomethiazole 0,3g x 100kaps. op 3 

  
 

   

75 Clonazepamum 2mg x 30 tabl. op. 2 
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76 Clonazepamum 1mg/ml x 10amp. op. 5 

     

77 Clotrimazolum krem 10mg/g tuba 20g op. 15 

     

78 
Clotrimazolum tabl.dopochwowe 100mg x 
6 tabl. op. 5 

  
 

   

79 
Cloxacillinum 1g proszek do sporz.r-ru do 
wstrzyk. fiol. 20 

  
 

   

80 
Codeinum 15 mg + Sulfogaiacolum 300 
mg x 10 tabl. op. 150 

  
 

   

81 
Codeinum 30 mg + Paracetamolum 500 
mg x 30 tabl. op. 50 

  
 

   

82 

Colchici seminis extractum siccum 
(Colchicine) 0,5 mg x 20 tabl. powl. lub 
tabl. draż. op. 5 

     

83 

Colistimethatum natricum a 1 000 000 
j.m.x 20 fiol.z suchą subst.do 
przygot.roztw. do wstrzykiwań 

op. 20 

  
 

   

84 Collagenasum maść 1,2j./g  20g  op. 50 

     

85 Collodium 4% płyn a 250ml op. 15 

  
 

   

86 Cyanocobalaminum 1000uq/2ml x 5 amp. op. 6 

  
 

   

87 
Desloratadinum 5mg tabl. ulegajacych 
rozpadowi w j. ustnej x 30 tabl. op 5 

  
 

   

88 Dexamathasonum 1mg x 20 tabl. op. 65 

  
 

   

89 
Dexamethasoni phosphas r-r do wstrzyk.  
4mg/1ml x 10 amp. op. 150 

  
 

   

90 
Dexamethasoni phosphas r-r do wstrzyk. 
8mg/2ml x 10 amp. op. 70 

  
 

   

91 

Dexmedetomidine 200mg/2ml x 25 amp. 
koncentrat do sporzadzania roztworu do 
infuzji. op. 8 
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92 Diazepamum 2mg x 20 tabl. op. 20 

     

93 Diazepamum 5mg x 20 tabl. op. 30 

  
 

   

94 Diazepamum 10mg/2ml x 50amp. op. 15 

  
 

   

95 Digoxinum 0,25 mg x 30 tabl. op. 5 

  
 

   

96 Digoxinum 0.1 mg x 30 tabl. op. 15 

  
 

   

97 
Digoxinum r-r do wstrzyk. 0,25mg/ml x 
5amp.a 2ml op. 5 

  
 

   

98 
Diltiazemi hydrochloridum 120 mg x 30 
tabl. o przedłużonym uwalnianiu     op. 10 

  
 

   

99 
Diltiazemi hydrochloridum 60 mg x 60 
tabl.powl. op. 3 

  
 

   

100 
Diltiazemi hydrochloridum 90mg x 30 
tabl.o przedłużonym uwalnianiu (Retard) op. 10 

  
 

   

101 
Dopamini hydrochloridum  4% 
(200mg/5ml) x 10 amp. op. 40 

  
 

   

102 Doxazosium 2 mg x 30 tabl. op. 5 

  
 

   

103 Doxazosium 4 mg x 30 tabl. op 10 

     

104 Doxepinum 10 mg x 30 kaps. op. 2 

  
 

   

105 Doxepinum 25 mg x 30 kaps. op. 2 

 
 
 

 
 

   

106 Doxycyclinum 100mg x 10 tabl. op. 10 

  
 

   

107 Enalaprili maleas 10 mg x 60 tabl. op. 5 

  
 

   

108 Enalaprili maleas 20 mg x 60 tabl. op. 4 

  
 

   



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-5/18                                                              

 

 24 

109 Enalaprili maleas 5 mg x 60 tabl. op. 10 

  
 

   

110 
Ephedrini hydrochloridum r-r do wstrzyk. 
25 mg/ml x 10amp.a 1ml op. 25 

  
 

   

111 Erdosteinum 300mg x 20 kaps. op. 50 

  
 

   

112 Estazolamum 2mg x 20 tabl. op. 220 

  
 

   

113 Etamsylatum 0,25 g x 30 tabl. op. 60 

  
 

   

114 
Etamsylatum r-r do wstrzyk. 
12,5%(125mg/ml)  x 50 amp.a 2ml op. 60 

  
 

   

115 Ethanol 70% a 250ml op. 3 

  
 

   

116 Ethanol 70% a 1000ml op. 25 

  
 

   

117 Ethambutolum 0,25 g  x 250 kaps. op. 3 

  
 

   
 

118 Ethylis chloridum aerozol a 70g op 5 

  
 

   

119 Etomidatum 2mg/ml  x 10 amp. a 10 ml op. 30 

  
 

   

120 

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii 
bromidum (0,5mg + 0,25mg)/ml roztwór 
do nebulizacji  20 ml op. 1 400 

  
 

   

121 

Fenoteroli hydrobromidum  aerozol  
100mcg/dawkę x 200dawek  10 ml 
(Berotec N 100) op. 20 

     

122 
Fentanylum r-r do wstrzyk. 0,1mg/2ml x 
50 amp. op. 160 

  
 

   

123 
Fentanylum r-r do wstrzyk. 0,5mg/10ml x 
50 amp. op. 40 

  
 

   

124 
Fentanylum 25mcg/h system 
transdermalny plaster x 5szt. op. 3 

  
 

   

125 Fentanylum 50mcg/h system op. 5 
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transdermalny plaster x5szt.  

126 
Fentanylum 75mcg/h system 
transdermalny plaster x5szt. op 5 

  
 

   

127 
Fentanylum 100mcg/h system 
transdermalny plaster x 5szt. op. 3 

     

128 
Ferrosi sulfas 105mg Fe2+ x 30 tabl.o 
przedłużonym uwalnianiu op. 5 

  
 

   

129 
Flucitosinum r-r do infuzji 10mg/ml x 5 
butelek po 250ml op. 6 

  
 

   

130 Fluconazolum  100 mg x 28 kaps. op. 20 

  
 

   

131 
Flukonazol r-r do infuzji 2mg/ml,butelka 
po 100ml 

butel
ka 300 

  
 

   

132 Fluoxetinum 20 mg x 30 kaps. op. 5 

  
 

   

133 
Fluticasoni propionas aerozol wziewny 
250mcg/dawkę   x 60 dawek bez freonu. op. 20 

  
 

   

134 
Fluticasonum zaw.do nebulizacji 2mg/2ml 
x10poj.a 2ml op. 10 

  
 

   

135 
Formoteroli fumaras proszek do inhalacji w 
kaps.twardych 12 mcg/dawkę x 60 kaps. op. 15 

  
 

   

136 Furaginum 0,05 x 30 tabl. op. 90 

  
 

   

137 
Furosemidum 20mg/2ml  roztw. do wstrz. 
x 50 amp. op. 230 

  
 

   

138 Furosemidum 40mg x 30 tabl. op. 100 

  
 

   

139 
Galantamini hydrobromidum roztw. do 
wstrz. 2,5mg/ml x 10 amp. op 5 

  
 

   

140 

Gentamicin gąbka 5cm x 5cm x 0,5cm. 
(50 mg siarczanu gentamycyny = 32,5 mg 
gentamycyny) szt. 10 

  
 

   

141 
Glucosum 20% r-r do wstrzyk. 10ml x 
10amp.  op. 10 
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142 
Glucosum proszek doustny do sporz. r-ru 
75g  nie zamieniać op. 40 

     

143 
Glucosum 40% r-r do wstrzyk. 10ml x 
10amp.   op. 10 

     

144 Glyceroli suppositoria 2,0 x 10 czopków op. 10 

     

145 
Glyceroli trinitras aerozol do stosowania 
podjęzykowego 0,4mg/dawkę x 200dawek op.  5 

     

146 
Haloperidolum  krople doustne 2mg/ml  a 
100ml fl. 8 

  
 

   

147 
Haloperidolum r-r do wstrzyk. 5mg/1ml x 
10 amp. op. 30 

  
 

   

148 
Heparinum natricum r-r do wstrzyk. 25tys.  
j.m./5ml  x 10 fiol. op. 30 

  
 

   

149 
Heparinum natricum 300 j.m./g krem tuba 
20g op. 20 

  
 

   

150 Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl. op. 60 

  
 

   

151 Hydrocortisonum 1% krem 15,0 g op. 5 

  
 

   

152 

Hydrocortisonum 100mg  proszek i 
rozpuszczalnik do sporz. r-r do wstrzyk. 
lub infuzji  x 5fiol.+5amp.rozpuszczlnika op. 70 

  
 

   

153 Hydrogenii peroxidum 3% 1000 g op. 15 

  
 

   

154 

Hydroxyzini hydrochloridum 50mg/ml  x 5 
amp.a 2ml (dopuszcza się zamiennik w 
przeliczeniu na ilość zamawianą) op. 50 

  
 

   

155 
Hydroxyzini hydrochloridum 10mg x 
30tabl.powl. op. 80 

  
 

   

156 
Hydroxyzini hydrochloridum 25mg x 
30tabl.powl. op. 150 

  
 

   

157 Ibuprofenum 200 mg x 60 tabl.drażow. op. 40 
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158 Indapamidum 2,5mg x 20 tabl.powl. op. 5 

  
 

   

159 Inosinum pranobexum 500mg x 50 tabl. op. 3 

  
 

   

160 
Ipratropii bromidum płyn do nebulizacji 
0,25mg/ml  20ml  fl. 6 

  
 

   

161 
Ipratropii bromidum aerozol wziewny   
20mcg/dawkę x 200 dawek  10 ml op. 10 

  
 

   

162 Isoniazid 0,1g x 250 tabl. op 2 

  
 

   

163 
Isosorbidi mononitras  50 mg x 30 tabl. o 
przedł. uwalnianiu. op. 5 

     

164 
Kalii canrenoas r-r do 
wstrzyk.200mg/10ml x 10 amp. op. 8 

  
 

   

165 
Kalii chloridum 0,6g ( 315 mg K+)                
x 100 kaps.o przedłużonym uwalnianiu op. 80 

     

166 

Kalii citras + Kalii hydrocarbonas (0,782g 
K+/3g), granulat musujący bezcukrowy  x 
20 saszetek a 3g. op. 130 

  
 

   

167 Kalii chloridum 15% 10ml x 20 amp. op. 660 

     

168 
Kalii chloridum (391mg K+) x 60tabl.o 
przedłużonym uwalnianiu op. 120 

     

169 
Ketaminum r-r do wstrzykiwań 10mg/ml x 
5 fiolek a 20 ml op. 2 

  
 

   

170 
Ketaminum r-r do wstrzykiwań 50mg/ml x 
5 fiolek a 10 ml op. 2 

  
 

   

171 Ketoconazolum 200 mg x 10 tabl. op. 5 

  
 

   

172 

Koloidowy preparat osoczozastępczy 
zawierający 4%  sukcynylowaną żelatynę o 
średniej masie cząsteczkowej 26 500 
Daltonów , pH ok. 7,4. Roztwór do infuzji. 
Pojemnik polietylenowy a 500ml x 10szt. op 60 

  
 

   

173 

Lactobacillus rhamnosus                       
Lactobacillus helveticus ( Każda 
kaps.zawiera 2x10 do dziewiątej potęgi op. 240 
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CFU bakterii kwasu mlekowego) x 60 kaps. 

174 Lactulosum syrop (2,5g/5ml) a 150ml fl. 220 

     

175 Lercanidipine 10mg x 28 tabl. op 3 

     

176 
Levothyroxinum natricum 100 mcg x 100 
tabl. op. 15 

     

177 
Levothyroxinum natricum 50 mcg x 100 
tabl. op. 10 

     

178 
Levothyroxinum natricum 75 mcg x 100 
tabl. op. 15 

  
 

   

179 
Lidocaini hydrochl. 2% 20ml x 20 
poj.polietylenowych.Nie zamieniać op. 240 

     

180 
Lidocaini hydrochl. 2% 50ml x 5fiolek.  
Nie zamieniać op. 120 

  
 

   

181 Lidocainum 2% żel " A"  30 g op. 550 

  
 

   

182 Lidocainum aerozol 10%  38g 
butel
ka 50 

  
 

   

183 Lisinoprilum 10 mg x 28 tabl. op 10 

  
 

   

184 Lisinoprilum 5 mg x 28 tabl. op. 10 

  
 

   

185 Loperamidum 2 mg x 30 tabl. op. 70 

     

186 Loratadinum 10 mg x 30 tabl. op. 10 

  
 

   

187 Losartanum 50mg x 30 tabl.powl. op 15 

  
 

   

188 
Magnesii hydroaspartas 17 mg Mg2+  +  
Kalii hydroaspartas 54 mg K+  x  50 tabl. op. 50 
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189 
Magnesii sulfas r-r do wstrzyk. 
20%(200mg/ml)  x 10 amp. a 10 ml  op. 400 

  
 

   

190 
Megestrol 40mg/ml zawiesina doustna 
240ml x 1butelka op. 60 

     

191 

Meglumini amidotrizoas + Natrii 
amidotrizoas(660mg+100mg)/ml  roztwór 
doustny i doodbytniczy x 10 flak. a 100ml op. 4 

     

192 
Meropenemum 500mg proszek do sporz. 
roztw. do wstrz. lub infuzji x 10 fiol.  op. 50 

  
 

   

193 
Meropenemum 1g proszek do sporz. 
roztw. do wstrz. lub infuzji x 10 fiol.  op. 50 

  
 

   

194 Mesalazinum 500mg x 30 czopków op. 2 
     

195 
Metamizolum natricum r-r do 
wstrzyk.0,5g/ml x 5 amp.a 5ml op. 1 200 

     

196 Metamizolum natricum  0,5g x 12 tabl. op. 600 

  
 

   

197 
Metformini hydrochloridum 500mg x 60 
tabl.powl. op. 40 

     

198 
Metformini hydrochloridum 850mg x 60 
tabl.powl. op. 25 

  
 

   

199 Methyldigoxinum 0,1mg x 30 tabl. op 5 

  
 

   

200 Methylprednisolonum 16mg x 30 tabl. op. 10 

  
 

   

201 

Methylprednisolonum 40mg/1ml w postaci 
soli sodowej bursztynianu (proszek i 
rozpuszczalnik) do podawania i.v.;i.m. fiol. 900 

  
 

   

202 Methylprednisolonum 4mg x 30 tabl. op. 10 

  
 

   

203 
Menthae piperitae tinctura,krople doustne 
35g op. 20 

  
 

   

204 
Metoclopramidi hydrochloridum  10mg x 
50 tabl. op. 5 
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205 
Metoclopramidi hydrochloridum r-r do 
wstrzyk. 5mg/ml x 5 amp.a 2ml op. 270 

  
 

   

206 
Metoprololi succinas 95mg x 28 tabl. o 
przedłużonym uwalnianiu. op. 4 

  
 

   

207 Metoprololi tartras  50mg x 30 tabl. op. 20 
     

208 
Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań 
podanie dożylne 1mg/ml x 5 amp.a 5ml op. 10 

  
 

   

209 Metronidazolum  0,25 x 20 tabl. op. 50 

  
 

   

210 

Metronidazolum r-r do infuzji  0,5% 
(5mg/ml) poj. polietylenowy typu KabiPac 
po 100ml poj. 2 000 

  
 

   

211 
Mianserini hydrochloridum 30mg x30 tabl. 
powl. op. 2 

  
 

   

212 
Midazolamum r-r do wstrzyk.1mg/ml x 10 
amp.po 5ml op. 300 

     

213 Midazolamum 7,5mg x 10 tabl.powl. op. 20 

  
 

   

214 Molsidominum 0,004 x 30 tabl. op. 5 

  
 

   

215 
Morphini sulfas r-r do wstrzyk.  20 mg/1ml 
x 10amp.po 1ml op. 640 

  
 

   

216 
Morphini sulfas 0,1%(1mg/ml) Spinal r-r 
do wstrzyk. x 10amp.po 2ml op. 500 

  
 

   

217 
Morphini sulfas 30 mg x 60 tabl.powl. o 
zmodyfikowanym uwalnianiu op. 3 

  
 

   

218 
Naloxoni hydrochloridum r-r do wstrzyk. 
0,4mg/1ml x 10 amp.po 1ml op. 20 

  
 

   

219 
Natrii chloridum 0,9% 10 ml x 100 amp. z 
polietylenu        op. 350 

  
 

   

220 
Natrii chloridum 10% 10ml x 100 amp.  z 
polietylenu op. 15 
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221 
Natrii dihydrophosphas +Natrii 
hydrophosphas - płyn doodbytniczy 150ml fl. 80 

  
 

   

222 
Natrii hydrogenocarbonas r-r do wstrzyk. 
84mg/ml x 10amp.po 20ml op. 45 

     

223 
Natrii tetraboras 200mg/g płyn do 
stosowania w jamie ustnej.10g op. 50 

     

224 

Neostigmini methylsulfas r-r do wstrzyk.  
0,5 mg/ml x 10amp.po 1ml (dopuszcza się 
zamiennik w przeliczeniu na ilość 
zamawianą) op. 600 

  
 

   

225 Nicergolinum 10mg x 30 tabl. powl. op. 5 

  
 

   

226 Nifuroxazidum 200mg x 12 kaps. op 30 

  
 

   

227 
Noradrenalinum r-r do infuzji 1mg/ml  x 5 
amp. po 4ml op. 500 

  
 

   

228 
Nystatinum granulat do sporz.zaw.doust. 
2400000 j.m./5g 24ml  op. 40 

  
 

   

229 Nystatinum 500 000 j.m. x 16 tabl.dojelit. op. 25 

  
 

   

230 
Omeprazolum 40 mg fiolka proszek do 
sporządzenia  roztw. do infuzji fiolka 3 000 

  
 

   

231 Opipramolum 50 mg x 20 tabl.powl. op. 5 

  
 

   

232 
Ornithini aspartas r-r do inf. 500mg/ml x 
10amp. po10ml op. 50 

  
 

   

233 
Ornithini aspartas 3g/5g granulat do 
sporz.r-ru doustnego x 30 saszetek op. 10 

  
 

   

234 Oxazepamum 10 mg x 20 tabl. op. 3 

  
 

   

235 Oseltamivir 75mg x 10 kaps. op. 10 
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236 
Pancuronii bromidum r-r do wstrzyk. 
2mg/ml x 10 amp.po 2ml. op. 650 

     

237 
Papaverini hydrochloridum  40mg/2ml x 
10 amp.po 2ml op. 10 

  
 

   

238 Paracetamolum  500mg x 1000 tabl. op. 30 

  
 

   

239 

Paracetamolum roztw. do infuzji 10 mg/ml 
x 10 flakonów lub fiolek lub butelek a 100 
ml z zawieszką do umieszczenia na 
statywie. op. 900 

  
 

   

240 Paraffinum liquidum 800g op. 40 

  
 

   

241 
Pentoxifyllinum  koncentrat do sporz. r-ru 
do infuzji 0,3g/15ml x 10 amp.po 15ml op. 40 

  
 

   

242 
Pentoxifyllinum  0,4g x 60 tabl. o 
przedłużonym  uwalnianiu op. 5 

     

243 
Pentoxifyllinum  600 mg x 20 tabl.                 
o  przedłużonym uwalnianiu  op. 5 

  
 

   

244 Perindoprilum 5mg x 30 tabl.powl. op. 10 

  
 

   

245 Pernazinum 25 mg x 20 tabl. op. 4 

  
 

   

246 
Pethidini hydrochloridum r-r do wstrzyk. 
50mg/ml  x 10 amp. a 2ml op. 20 

     

247 Phenylbutazonum 5% maść tuba 30g  op. 50 

  
 

   

248 
Phospholipidum essentiale 300mg  x 50 
kaps. op 10 

  
 

   

249 Phytomenadionum 10mg x 30 tabl.draż. op. 3 
     

250 
Phytomenadionum r-r do wstrzyk. 
10mg/ml  x  10 amp.po 1ml op. 50 
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251 Piracetamum  800 mg  x  60 tabl.powl. op. 5 

  
 

   

252 Piracetamum 20% płyn doustny a 150 ml op. 20 

  
 

   

253 
Piracetamum r-r do wstrzyk.podanie 
dożylne 200mg/ml  x 12 amp.po 5 ml op. 20 

  
 

   

254 Piracetamum 1200 mg x 60 tabl.powl. op. 15 

  
 

   

255 Prednisonum 20mg x 20 tabl. op. 40 

  
 

   

256 Prednisonum 5mg x 100 tabl. op. 12 

  
 

   

257 

Preparat złożony do oczyszczania 
okrężnicy, proszek do sporządzania 
roztworu doustnego (64g Makrogol 4000  
+ 5,7g Siarczan sodu + 1,68g 
Wodorowęglan sodu  + 1,46g Chlorek 
sodu + 0,75g Chlorek potasu ) /saszetkę. 
Opakowanie zawiera 4 saszetki po 74g 
(Fortrans) op. 24 

  
 

   

258 

Preparat złożony do oczyszczania 
okrężnicy, proszek do sporządzania 
roztworu doustnego   (0,01g Sodium 
picosulfate; 3,5g Magnesium oxydatum; 
10,97g Acidum citricum) / saszetkę.   
Opakowanie zawiera 2 saszetki.  
(CitraFleet) op 15 

  
 

   

259 Pridinoli hydrochloridum 5mg x 50 tabl. op. 2 

  
 

   

260 
Promazini hydrochloridum 25 mg x 60 
draż. op. 5 

     

261 
Promazini hydrochloridum 50 mg x 60 
draż. op. 5 

  
 

   

262 Promethazinum 10mg x 20 tabl. op. 20 
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263 Promethazinum 25mg x 20 tabl. op. 10 

 
 
 

 
 

   

264 Propafenonum 150mg x 20 tabl.powl. op. 15 

  
 

   

265 

Propofolum 1% MCT/LCT emulsja typu olej 
w wodzie, do wstrzykiwań lub infuzji 
0,2g/20ml x 5 amp. op. 250 

     

266 Pyrazinamidum 0,5g x 250 tabl. op. 3 

  
 

   

267 Pyridostygminum 60 mg x 150 tabl.powl. op. 3 

  
 

   

268 Pyridoxinum  50 mg x 50 tabl. (vit.B6) op. 5 

  
 

   

269 Qunaprilum 5 mg. x 30 tabl. powl. op. 3 

  
 

   

270 Qunaprilum 10 mg. x 30 tabl. powl. op 3 

  
 

   

271 Qunaprilum 20 mg. x 30 tabl. powl. op 3 

     

272 Ranitidinum 150mg x 60 tabl.powl. op. 15 

     

273 Retinoli palmitas 400j.m./g maść  30g op. 200 

  
 

   

274 Rifampicinum 150 mg x 100 kaps. op. 3 

     

275 Rifampicinum 300mg x 100 kaps. op. 3 

  
 

   

276 
Rifampicinum 300mg+Isoniazidum 150mg 
x 100 caps. op. 3 

  
 

   

277 

Rocuronii bromidum roztw. do wstrzyk.lub 
infuzji 10mg/ml x 10fiolek po 5ml (nie 
zmieniać fiolek na amp.) op. 110 
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278 Saccharomyces boutardi 250mg x 20kaps. op. 20 

  
 

   

279 Sal Ems factitium 450mg x 40 tabl.mus. op. 40 

  
 

   

280 
Salbutamolum - roztwór do nebulizacji 
2,5mg/2,5ml x 20 amp. op. 15 

  
 

   

281 
Salbutamolum r-r do wstrzyk. 0,5mg/1ml 
x 10 amp.po 1ml op. 5 

  
 

   

282 

Salmeterolum proszek do inhalacji  w 
kapsułkach twardych 50mcg/dawkę x 60 
kaps. + inhalator op. 20 

  
 

   

283 

Sevofluranum płyn wziewny 250ml  (do 
parowników będących na wyposażeniu 
szpitala ze szczelnym systemem 
napełniania Quick Fil, bez żadnych 
elementów łączących butelkę z 
parownikiem). 

butel
ka 130 

  
 

   

284 Silybi mariani fructus extr. 70mg x 30 dr. op. 5 

     

285 Simeticonum 40mg x 100 kaps. op 70 
     

286 
Simeticonum 40mg/ml krople doustne 
30ml op. 5 

  
 

   

287 Simvastatinum 20mg x 28 tabl. op. 80 

     

288 Simvastatinum 40mg x 28 tabl. op. 30 

  
 

   

289 Solutio iodi spirituosa 3% a 800ml op. 3 

  
 

   

290 Spironolactonum 100 mg x 20 tabl. op. 40 

  
 

   

291 Spironolactonum 25 mg x 100 tabl. op. 30 

  
 

   

292 Spironolactonum 50 mg x 30 kaps. op. 5 
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293 Streptomycinum 1g x 1fiolka fiol. 20 

  
 

   

294 
Suxamethonii chloridum proszek do 
sporz.r-ru do wstrzyk. 200 mg x 10 fiolek. op. 5 

  
 

   

295 
Sulfamethoxazolum 800mg + 
+Trimethoprimum 160mg  x 10 tabl. op. 50 

  
 

   

296 

Sulfamethoxazolum 400mg 
+Trimethoprimum 80mg/5ml  x 10 
amp.po 5ml op. 120 

     

297 
Sulfathiazolum argentum 2% krem 40g  
(Nie zmieniać pojemności) op 10 

     

298 Telmisartan 80 mg x 28 tabl op 15 
     

299 Telmisartan 40 mg x 28 tabl op 5 
     

300 Theophyllinum 100mg x 30tabl. op. 10 
     

301 
Theophyllinum 200mg x 30 kaps.o            
zmodyfikowanym uwalnianiu op 5 

     

302 
Theophyllinum 300mg x 50 tabl.o            
przedłużonym uwalnianiu op. 40 

     

303 Thiamazolum  5mg x 50 tabl. op. 5 
     

304 Thiamazolum  20mg x 50 tabl. op 5 
     

305 

Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini 
hydrochloridum + Cyanocobalaminum, r-r 
do wstrzyk. i.m. (50mg + 50mg + 
0,5mg)/ml x 5 amp.po 2ml op. 10 

     

306 Tianeptinum 12,5mg x 30 tabl.powl. op. 5 
     

307 Timonacicum 100 mg  x 100 tabl. op. 15 
     

308 Tolperisonum  50mg x 30 tabl.powl. op. 10 
     

309 
Tramadoli hydrochloridum r-r do wstrzyk.  
50mg/ml x 5amp. op. 100 

     

310 
Tramadoli hydrochloridum r-r do wstrzyk. 
100 mg/2ml x 5 amp. op. 150 

     

311 
Tramadoli hydrochloridum 100mg x 30 
tabl.o przedłużonym uwalnianiu. op. 70 

     

312 
Tramadoli hydrochloridum 50mg x 20 
kaps. op. 50 
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313 
Trazodoni hydrochloridum 150mg x 60 
tabl. o przed. uwal.  op 5 

     

314 
Trimetazidini hydrochloridum 35 mg                     
x 60 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu op. 5 

     

315 
Tuberculinum PPD RT23 SSI białko RNA, 
DNA  a 1,5ml x 10 fiol. op. 6 

     

316 
Tigecycline 50mg proszek do sporządzenia 
r-ru do inf. x 10 fiol. op. 5 

     

317 
Urapidilum r-r do wstrzyk. 5mg/ml  x  
5amp.po 5ml podanie dożylne op. 150 

     

318 
Verapamili hydrochloridum   40 mg x 40 
tabl. powl. op. 6 

     

319 
Verapamili hydrochloridum  80 mg x 40 
tabl. powl. op. 6 

     

320 
Verapamili hydrochloridum  120 mg x 20 
tabl. powl. op. 10 

     

321 Vinpocetinum 5mg x 50 tabl. op. 5 

     

322 Vit. B complex  x  50 tabl.powl. op. 35 

     

323 Warfarinum natricum 3mg x 100 tabl. op. 3 

     

324 Warfarinum natricum 5mg x 100 tabl. op. 3 

     

 
                                                                                           
                                                                               RAZEM 

    

 
 

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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 Pakiet nr 2 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jedno

st. 
netto(

zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 

kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortyment
u 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 Alprazolamum 0,25 mg x 30 tabl. op. 5    
 

 

2 Alprazolamum 0,5 mg x 30 tabl. op. 10    
 

 

3 Azithromycinum 500mg x 6 tabl.powl. op. 20 

  
 

   

4 Cefuroximum 500mg x 10 tabl.powl. op. 10 

  
 

   

5 Ciprofloxacinum  0,5  x 10 tabl. op. 90 

  
 

   

6 
Clarithromycinum 500 mg x 14 
tabl.powl. op. 50 

 
 
 

 
 

   

7 Escitalopramum 10mg x 28 tabl.powl. op. 10 

     

8 Finasteridum 5mg x 30 tabl.powl. op. 5 

  
 

   

9 Gentamicinum  80mg/2ml  x 10 amp. op. 70 

     

10 
Gliclazidum 30 mg x 60 tabl. o 
zmodyfikowanym uwalnianiu  op. 20 

  
 

   

11 
Indapamidum 1,5 mg x 30 tabl.powl. o 
przedł. uwalnianiu op. 40 

  
 

   

12 Levofloxacinum 500mg x 10 tabl.powl. op. 20 

     

13 Montelukastum 10mg x 28tabl.powl. op. 30 

     

14 Moxifloxacinum 0,4 g. x 10 tabl. powl. op. 3 
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15 Norfloxacinum 400 mg x 20 tabl. op. 3 

     

16 
Olanzapinum 10mg x28 
tabl.uleg.rozpadowi w j.ustnej op. 3 

     

17 
Sulfasalazinum 500mg x 100 
tabl.dojelitowych op. 5 

     

18 
Tamsulosini hydrochloridum 0,4mg x 30 
kaps. o przedł. dział. op. 10 

     

19 
Tramadoli hydrochloridum37,5mg +                                 
Paracetamolum 325mg x 60 tabl.powl. op. 80 

     

20 Valsartanum 80mg x 28 tabl.powl. op. 20 

     

21 Valsartanum 160mg x 28 tabl.powl. op. 10 

     

                                                                                   RAZEM     
 

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 3 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jedno

st. 
netto(

zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 

kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortyment
u 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Aqua pro inj.a 100 ml, worek typu viaflo 
z dwoma niezależnymi portami lub 
pojemnik polietylenowy z dwoma 
niezależnymi portami. 

worek lub 
pojemnik 1 500    

 

 

2 

Aqua pro inj. a 250 ml, worek typu viaflo 
z dwoma niezależnymi portami  lub 
pojemnik z dwoma niezależnymi 
portami. 

worek lub 
pojemnik 120    

 

 

3 

Aqua pro inj. a 500 ml, worek typu viaflo 
z dwoma niezależnymi portami  lub 
pojemnik polietylenowy z dwoma 
niezależnymi portami. 

worek lub 
pojemnik  1 500 

  
 

   

4 

Glucosum 20% a 250ml op. z dwoma 
niezależnymi portami (pojemnik 
polietylenowy lub worek) 

worek lub 
pojemnik 60 

  
 

   

5 

Glucosum 10% a 500 ml op. z dwoma 
niezależnymi portami (pojemnik 
polietylenowy lub worek) 

worek lub 
pojemnik  1 000 

  
 

   

6 

Glucosum 5% a 250 ml, worek typu 
viaflo z dwoma niezależnymi portami lub 
pojemnik polietylenowy z dwoma 
niezależnymi portami. 

worek lub 
pojemnik 800 

 
 
 

 
 

   

7 

Glucosum 5% a 500 ml, worek typu 
viaflo z dwoma niezależnymi portami lub 
pojemnik polietylenowy z dwoma 
niezależnymi portami. 

worek lub 
pojemnik 5 500 

     

8 

Natrium chloratum 0,9% a 100 ml, 
worek typu viaflo z dwoma niezależnymi 
portami lub pojemnik polipropylenowy z 
dwoma niezależnymi portami. 

worek lub 
pojemnik 28 000 

  
 

   

9 
Natrium chloratum 0,9% a 250 ml,worek 
typu viaflo z dwoma niezależnymi 

worek lub 
pojemnik 3 200 
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portami lub pojemnik polietylenowy z 
dwoma niezależnymi portami.  

10 

Natrium chloratum 0,9% a 500 ml,worek 
typu viaflo z dwoma niezależnymi 
portami lub pojemnik polietylenowy z 
dwoma niezależnymi portami. 

worek lub 
pojemnik 5 200 

  
 

   

11 

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 
izotoniczny a 500ml, w worku typu viaflo 
z dwoma niezależnymi portami lub 
pojemnik polietylenowy z dwoma 
niezależnymi portami. 

worek lub 
pojemnik 11 000 

  
 

   

 
                                                                                  RAZEM 
 

    

 

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 4 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 
 

         
 Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Woda do irygacji a 500 ml, roztwór 
apirogenny, sterylny, w butelce 
polietylenowej, stojącej, zakręcanej, 
sterylnie otwieranej z niekapiącą 
wylewką -  typu  "poure bottle" butelka 3 800      

2 

Dextranum 6%,( śr.masa cząstecz. 70 
000) a 500ml w  worku z dwoma 
niezależnymi portami. worek  200      

3 
Mannitolum 15% r-r do infuzji 
(150mg/ml) worek a 100ml worek 350      

4 
Mannitolum 15% r-r do infuzji 
(150mg/ml) worek a 250ml worek 50      

5 

Natrium  chloratum 0,9% a 500 ml, 
worek typu viaflo z dwoma 
niezależnymi portami. worek 400      

6 

Natrium chloratum 0,9% a 1000 ml, 
worek typu viaflo z dwoma 
niezależnymi portami.  worek  60      

7 

Natrium chloratum 0,9% a 500 ml do 
irygacji,roztwór sterylny, w butelce 
polietylenowej,stojącej,zakręcanej, 
sterylnie otwieranej, z niekapiącą 
wylewką - typu "poure  bottle" butelka 600      

8 
Theophyllinum  300mg/250ml roztw. 
do inf. w butelce polietylenowej 250ml. butelka 2 000      

 
                                                                                            
                                                                                 RAZEM     

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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 Pakiet nr 5 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego produktu na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w 
razie potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

        
 Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu  
 

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Dieta płynna kompletna, hiperkaloryczna 
1,5kcal/ml, zawierająca białko kazeinowe 
w ilości ok.6 g białka na 
100ml,bezresztkowa, klinicznie wolna od 
laktozy,bezglutenowa.   Pojemność 125 
ml.x4szt. Różne smaki.    op. 200   

 

  

2 

Dieta płynna kompletna pod względem 
odżywczym, hiperkaloryczna 1,5 kcal/ 
1ml, wysokobiałkowa - oparta na białku 
kazeinowym i serwatkowym, w ilości ok.  
10 g białka na 100 ml, 
bezglutenowa,bezresztkowa, zawierająca 
15,6 g węglowodanów na 100 ml. Różne 
smaki. Pojemność 125 ml.x4szt. op. 12   

 

  

3 

Dieta płynna wspomagająca leczenie 
odleżyn i ran,kompletna,hiperkaloryczna 
1,28kcal/ml,oparta na białku 
serwatkowym i kazeinowym w ilości ok. 
8,8g białka na 
100ml,bezglutenowa,bezresztkowa.Zawie
ra argininę przyspieszającą gojenie 
ran.Pojemność 200ml.x4szt. op. 12   

 

  

4 

Dieta płynna z niską zawartością 
węglowodanów - 
11,3g/100ml,kompletna, 
normokaloryczna - 1,03kcal/ml, z 
błonnikiem -1,5g/100ml -mf 6,białko 
4,3g/100ml,bezglutenowa,wolna od 
laktozy, do podaży przez zgłębnik. 
Pojemnik miękki typu pack - 1000ml. worek 64   

 

  

5 

Dieta płynna peptydowa,kompletna pod 
względem odżywczym, normokaloryczna 
- 1kcal/ml,żródłem białka jest mieszanina 
krótkołańcuchowych peptydów i wolnych 
aminokwasów - 4g/100ml, zawartość worek 520   
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tłuszczu - nie więcej niż 2g/100ml(olej 
roślinny i średniołańcuchowe triglicerydy 
- MCT), bezresztkowa, 
bezglutenowa,wolna od laktozy, do 
podaży przez zgłębnik.Pojemnik miękki 
typu pack - 1000ml. 

6 

Dieta płynna, wysokobiałkowa, 
bogatoresztkowa, kompletna, 
hiperkaloryczna - 1,28 kcal/ml,oparta na 
białku kazeinowym,zawierająca wyłącznie 
tłuszcze LCT,błonnik w 500ml  7,5g- mf 
6,wolna od laktozy,bezglutenowa,do 
podaży przez zgłębnik.Pojemność 500 ml 
w opakowaniu miekkim typu pack. worek 360   

 

  

7 

Dieta płynna kompletna, 
normokaloryczna-1kcal/ml,bezresztkowa, 
źródłem białka jest  kazeina, 
serwatka,soja,groch- nie więcej niż 4g 
białka/ 100ml, wzbogacona w kwasy 
DHA/EPA, nie zawiera 
błonnika,bezglutenowa,wolna od 
laktozy,do podaży przez zgłębnik. 
Pojemność 1000ml w opakowaniu 
miękkim typu pack. worek 144   

 

  

8 

Dieta płynna, kompletna, hiperkaloryczna 
(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, źródłem 
białka jest serwatka  kazeina,soja, groch 
-  nie więcej niż 6g białka/100ml, 
bezglutenowa, wolna od laktozy,nie 
zawiera błonnika,wzbogacona w kwasy 
DHA/EPA, do podaży przez zgłębnik. 
Pojemność 1000 ml w opakowaniu 
miękkim typu pack.    worek 64   

 

  

9 

Dieta płynna,kompletna, 
normokaloryczna - 1,03kcal/ml,głównym 
źródłem białka jest kazeina - nie więcej 
niż 5,5g/100ml.Zawiera argininę 
przyspieszającą gojenie ran oraz błonnik 
1,5g/100ml - mf6.Bezglutenowa, wolna 
od laktozy, do podaży przez 
zgłębnik.Pojemność 1000ml w 
opakowaniu miękkim typu pack. worek 32   

 

  

10 Dieta płynna kompletna,normokaloryczna worek 64      
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- 1,03kcal/ml,zawiera unikalną 
mieszankę błonnika rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego - 1,5g/100ml 
(mf6),źródłem białka jest 
serwatka,kazeina,soja, groch - 4g/100ml, 
zawiera kwasy DHA/EPA,bezglutenowa, 
wolna od laktozy, do podaży przez 
zgłębnik. Pojemność 1000ml w 
opakowaniu miękkim typu pack. 

11 

Gotowy do użycia zestaw dwóch 
roztworów i emulsji do sporządzania 
emulsji do infuzji po zmieszaniu 
zawartości komór. Pojemnik 
trzykomorowy 1250ml (500ml r-r 
aminokwasów + 250 ml emulsji 
tłuszczowej + 500 ml roztworu glukozy). 
Szczególnie przeznaczony do żył 
obwodowych. Trzykomorowy worek 
miękki x 5 szt. op. 15   

 

  

12 

Flocare zestaw do żywienia dojelitowego 
z końcówką typu ENlock,służący do 
połączenia worka z dietą (opakowanie 
miękkie typu pack) ze zgłębnikiem. 
Umożliwia żywienie metodą ciągłego 
wlewu za pomocą pompy (Flocare 800). szt. 100   

 

  

13 

Flocare zestaw universalny do żywienia 
dojelitowego z końcówką typu 
ENlock,służący do połączenia worka z 
dietą (opakowanie miękkie typu pack lub 
butelka z dietą) ze zgłębnikiem. 
Umożliwia żywienie metodą ciągłego 
wlewu za pomocą pompy (Flocare 
Infinity). szt. 100   

 

  

 
                                                                                         RAZEM 
     

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 6 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

        
 Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu  
 

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Aminokwasów  roztwór 8%  do infuzji  a  
500 ml, stosowany u pacjentów z 
niewydolnością wątroby. fl. 80   

 

  

2 

Emulsja do odżywiania pozajelitowego 
zawierająca aminokwasy, elektrolity, 
glukozę oraz oczyszczony olej 
sojowy.Osmolarność ok. 1060 mOsm/litr.  
Worek trzykomorowy a) z emulsją 
tłuszczową, b)  z roztworem 
aminokwasów i elektrolitami, c)  z 
roztworem glukozy. Pojemność worka 
2053 ml,1900kcal. worek 750   

 

  

3 

Emulsja w fazie olejowej zawierająca 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A-
3300j.m.;D-200j.m.;E-10j.m.;K-150ug) 
dla dorosłych  x 10 amp. po 10ml. 
Osmolarność 260mOsm/l wody; pH ok.8 op. 45   

 

  

4 
Roztwór wodny pierwiastków śladowych 
do wlewu i.v. "N" x 20 amp. po 10 ml op. 30   

 

  

5 

Roztwór wodny zawierający fosforany, 
potas, sód - do wlewów i.v. 20ml x 
10fl.(Kalii dihydrophosphas 1,701g+  
Natrii hydrophosphas 1,335g +kalii 
hydroxidum 0,14g)/ml op. 42   

 

  

6 

Proszek do sporządzenia roztworu do 
infuzji, zawierający witaminy 
rozpuszczalne w wodzie. 1 fiolka zawiera: 
tiaminy azotan 3,1mg; ryboflawiny sodu 
fosforan 4,9 mg ;nikotynamid 40 mg; 
pirydoksyny chlorowodorek 4,9 mg; sodu op. 50   
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pantotenian 16,5 mg ;sodu askorbinian 
113 mg;biotyna 60 ug; kwas foliowy 0,40 
mg ; cyjanokobalamina 5 ug. 
Osmolalność  około 1000 mOsm/kg 
wody. Opakowanie 10 fiolek. 

                                                                                          RAZEM     
 
 
 
 
....................................................... 

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 7 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

        
 Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu  
 

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 Capecitabine 500mg x 120 tabl.powl. op. 80   

 

  

2 
Ondansetronum r-r do wstrzyk. lub infuzji 
2mg/ml x 5amp. po 2ml op. 750   

 

  

3 
Ondansetronum r-r do wstrzyk.lub infuzji 
2mg/ml x 5amp. po 4ml op. 45   

 

  

4 Ondansetronum 4mg x 10 tabl.powl. op. 30   

 

  

5 Vinorelbine 20mg x 1kaps. op. 42   
 

  

6 Vinorelbine 30mg x 1kaps. op. 50   

 

  

7 

Fulvestrant 250mg/5ml roztwór do 
wstrzykiwań x 2ampułkostrzykawki + 2 
igły (Faslodex) op. 15   

 

  

                                                                                          RAZEM     
 
 
....................................................... 

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 8 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 
Acidum tranexamicum 100mg/ml x 5 

amp. a 5ml. op. 120   

 

  

2 
Acidum tranexamicum 0,5g x 20 
tabl.powl. op. 15   

 

  

3 Acetylcysteinum 600 mg x 20 saszetek op. 400   

 

  

4 Ambenonii chloridum 10mg x 50tabl. op. 4   

 

  

5 
Amiodaroni hydrochloridum 150 mg/3 
ml x 6amp op. 220   

 

  

6 Clopidogrelum 75mg x 28 tabl.powl. op. 5   

 

  

7 
Drotaverini hydrochloridum 40mg/2ml 
x 5amp. op. 100   

 

  

8 
Drotaverini hydrochloridum 40mg x 20 
tabl. op. 100   

 

  

9 
Enoxaparinum natricum 20mg/0,2ml x 
10 ampułkostrzykawek op. 20   

 

  

10 
Enoxaparinum natricum 40mg/0,4ml x 
10 ampułkostrzykawek op. 1 800   

 

  

11 
Enoxaparinum natricum 60mg/0,6ml x 
10 ampułkostrzykawek op. 260   

 

  

12 
Enoxaparinum natricum 80mg/0,8ml x 
10 ampułkostrzykawek op. 40   

 

  

13 
Enoxaparinum natricum 120mg/0,8ml 
x 10 ampułkostrzykawek op. 3   

 

  

14 Glimepiridum 2mg x 30 tabl. op. 5      

15 Glimepiridum 3mg x 30 tabl. op. 5   
 

  

16 Glimepiridum 4mg x 30 tabl. op. 5   
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17 
Isosorbidi mononitras 20 mg x 60 
tabl.powl. op. 3   

 

  

18 
Isosorbidi mononitras 60 mg x 30 
tabl.o przedłużonym uwalnianiu op. 3   

 

  

19 

Natrii valproas + Acidum Valproicum 
300mg x 30 tabl.powl.o przedł. 
uwalnianiu op. 5   

 

  

20 

Natrii valproas + Acidum Valproicum 
500mg x 30 tabl.powl.o przedł. 
uwalnianiu op. 5   

 

  

21 Ofloxacinum 200 mg x 10 tabl.powl. op. 10   
 

  

22 

Polystyrene sulfonate natricum proszek 
- zaw.(1,42g Na/15g proszku) 454g w 
opak. op. 2   

 

  

23 Ramiprilum 2,5 mg x 28 tabl. op. 30   

 

  

24 Ramiprilum 5 mg x 28 tabl. op. 70   

 

  

25 Ramiprilum 10 mg x 28 tabl. op. 30      

26 Sotalolum 40 mg x 60 tabl. op. 2      

27 
Teicoplaninum liofilizat 200 mg + 
rozpuszczalnik  fiol. 20   

 

  

28 
Teicoplaninum liofilizat 400 mg + 
rozpuszczalnik  fiol. 240   

 

  

 
                                                                                            RAZEM 
  

 
  

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 9 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 Dinitrogenii oxidum  butla stalowa a 7 kg butla 70      

2 Dzierżawa (16 butli  x 365 dni = 5840) butlodzień 5840      

3 Transport dostawa 10      

 
                                                                                             
                                                                                                   RAZEM  

 
  

 
 
 

....................................................... 
                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 10 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 
 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 
Acetylcysteinum r-r do inf.100mg/ml x 
5amp.a 3ml op. 400   

 

  

2 Aluminii acetotartras x 6 tabl. a 1g  op. 40   
 

  

3 Amoxicillinum 1g x 16 tabl.powl. op. 10   

 

  

4 

Amoxicillinum 1g + Acidum 
clavulanicum 0,2g x 5 fiolek z suchą 
subst. op. 550   

 

  

5 
Amoxicillinum 0,875g + Acidum 
clavulanicum 0,125g x 14 tabl.powl. op. 160   

 

  

6 Atorvastatinum 20mg x 30 tabl.powl. op. 15      

7 Atorvastatinum 40mg x 30 tabl.powl. op. 10      

8 Bisoprololi fumaras 5mg x 30tabl.powl. op. 100   
 

  

9 
Bisoprololi fumaras 10mg x 
30tabl.powl. op. 20   

 

  

10 
Cefazolinum 1g proszek do sporz.r-ru 
do wstrzyk.i infuzji x 10fiolek op. 350   

 

  

11 
Cefepimum 1g proszek do sporz.r-ru 
do wstrzyk.i infuzji x 1fiolka   fiolka 40   

 

  

12 Clindamycinum 300mg/2ml x 5amp. op. 200      

13 Clindamycinum 300mg x 16 kaps. op. 20      

14 
Diclofenacum 50mg x 50 
tabl.powl.dojelit. op. 100   

 

  

15 Diclofenacum inj.75mg/3ml x 5amp. op. 5   
 

  

16 
Dobutaminum 250mg proszek do 
przygotowania r-ru do infuzji x 1fiolka fiol. 200   

 

  

17 
Ferri hydroxidum polymaltosum inj. 
0,1g Fe 3+/2ml x 50amp. i.m. op. 2   

 

  

18 

Filgrastim roztw.do wstrz.lub inf. 
0,48mg/0,5ml (48mln.j.m.) x 
1amp.strz. szt 20 

 
  

 

  

19 Ketoprofenum 50mg x 20kaps. op. 300      
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20 Ketoprofenum 100mg x 30kaps. op. 400   

 

  

21 
Ketoprofenum inj. 100mg/2ml x 
10amp.do podania i.m.oraz i.v. op. 750   

 

  

22 
Levofloxacinum r-r do infuzji 5mg/ml 
worek z LDPE 100ml x 5 szt.  op. 220   

 

  

23 
Linezolidum r-r do infuzji 0,6g/300ml x 
1 worek  worek 30   

 

  

24 
Metoprololi succinas 47,5mg x 30 
tabl.o przedłużonym uwalnianiu op. 80   

 

  

25 
Midazolamum r-r do wstrzyk.1mg/ml x 
5 amp.po 5ml op. 1600   

 

  

26 Nebivololum 5mg x 28 tabl. op. 45   

 

  

27 Omeprazolum 20mg x 56kaps. op. 450   

 

  

28 Pefloxacinum inj.400mg/5ml x 10amp. op. 3   

 

  

29 

Piperacillinum 4g + Tazobactamum 
0,5g proszek do sporz. roztw.do wstrz. 
lub inf..x 10 butelek z korkiem z gumy 
halogenobutylowej. op. 110   

 

  

30 

Propofolum 1% emulsja typy olej w 
wodzie,do wstrzykiwań lub infuzji 
0,2g/20ml x 5 fiol. op. 200   

 

  

31 Ranitidinum 50mg/5ml x 5amp a 5ml op. 80   

 

  

32 Torasemidum 5mg x 30tabl. op. 30   

 

  

33 Torasemidum 10mg x 30tabl. op. 60   

 

  

34 

Vancomycinum 1g,proszek do 
sporządzenia r-ru do infuzji dożylnych i 
r-ru doustnego fiolki 350   

 

  

 
                                                                                             
                                                                                                 RAZEM  

 
  

 
 
 

....................................................... 
                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 11 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Nadroparin calcium (9500j.m.Axa/ml) 
a 5 ml x10 fiolek w komplecie wraz ze 
strzykawkami i mini-spike-mi komplet 30   

 

  

                                                                                             RAZEM     
 
 
 
 

....................................................... 
                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 12 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Gąbka kolagenowa zawierająca 
fibrynogen i trombinę do szybkiej (3 - 
5 minut) atraumatycznej hemostazy 
oraz odtwarzania  integralności  
tkanek, sterylna, o wymiarach  3 x 2,5 
cm x 1szt.  op. 5   

 

  

2 

Gąbka kolagenowa zawierająca 
fibrynogen i trombinę do szybkiej (3-
5minut) atraumatycznej hemostazy 
oraz odtwarzania integralności tkanek, 
sterylna o wymiarach: 4,8 x 4,8 cm x 
2szt. op. 26   

 

  

3 

Gąbka kolagenowa zawierająca 
fibrynogen i trombinę do szybkiej (3 - 
5 minut) atraumatycznej hemostazy 
oraz odtwarzania  integralności  
tkanek, sterylna, zrolowana matryca o 
wymiarach  4,8 x 4,8 cm  x 1szt.  op. 20   

 

  

4 

Gąbka kolagenowa zawierająca 
fibrynogen i trombinę do szybkiej (3 - 
5 minut) atraumatycznej hemostazy 
oraz odtwarzania  integralności  
tkanek, sterylna, o wymiarach     9,5 x 
4,8 cm x 1szt. op. 120   

 

  

 
                                                                                             
                                                                                                   RAZEM  

 
  

 
 
 

....................................................... 
                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
 
 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-5/18                                                              

 

 56 

 
 

Pakiet nr 13 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Pirfenidonum kapsułki twarde lub 
tabletki powlekane w dawkach 267mg i 
801mg. g 6 123   

 

  

                                                                                             RAZEM     
 
 
 

....................................................... 
                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
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Pakiet nr 14 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Omalizumab 75mg roztworu do 
wstrzykiwań - 1 amp-strzyk. 0,5ml 
(podanie podskórne). op. 10   

 

  

2 

Omalizumab 150mg roztworu do 
wstrzykiwań - 1 amp-strzyk. 1,0ml 
(podanie podskórne). op. 150   

 

  

                                                                                             RAZEM     
 
 
 

....................................................... 
                                                                                            ( podpis  wykonawcy)
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Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  
im. Klary Jelskiej w Zakopanem 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
NIP: 736-14-54-134 

 
WYKONAWCA: 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) 
nr. tel. /faks/mail 

  
 
 
 

 

*  
 
 
 

 

* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 
zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca 
nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta 
składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana 
w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte). 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną 
dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Chorób Płuc 
w Zakopanem, składamy poniższą ofertę: 
 
Pakiet nr 1* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 2* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 3* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
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Pakiet nr 4* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 5* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 6* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 7* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 8* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 9* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 10* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 11* 
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Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 12* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 13* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 14* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do 
specyfikacji. 
 
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do 
powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie 
jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby 
uiszczać Zamawiający) 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazuję:  

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. 
(wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku 
podatkowego Zamawiającego) 

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową) 

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie 
…….. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia. 

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie 
w terminie: 
* Pakiet nr 1,2,5,9,11: od 01.09.2018-31.08.2019 r. 
* Pakiet nr 3,4: od 20.08.2018-19.08.2019 r. 
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* Pakiet nr 6,7,12: 20.06.2018 do 19.06.2019r. 
* Pakiet nr 8,10: od 17.08.2018 do 16.08.2019r. 
* Pakiet nr 13,14: 12 miesięcy od podpisania umowy. 
 
Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności 
dostarczanych produktów (min. 1 rok, a w pakiecie nr 9 – min. 8 miesięcy), 
liczony od dnia dostawy. 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami. 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 

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

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

(nazwa/firma podwykonawcy/ów) 

 następujący zakres rzeczowy*:  

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

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

………………………………………………………..………………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         …………………………………………………… 

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) 

 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) 

Od do 
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Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych 
w celu zachowania poufności informacji: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
4.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
Data: ..................................                       
 

       ....................................................... 
                                                                           ( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny  
                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić
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zał. nr 3 do siwz                     
 
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer 66, data 05.04.2018, strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 066-146553 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie”  
im. Klary Jelskiej w Zakopanem 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Dostawa produktów leczniczych do Apteki 
Szpitalnej  

 
Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

A.ZP-271-5/18 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                           
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

                                                           
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

 
a): [……] 
 

                                                           
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 
Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

                                                           
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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zamówienia? wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

                                                           
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

                                                           
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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proszę wskazać: 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
[] Tak [] Nie 
 

                                                           
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 

[] Tak [] Nie 

                                                           
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                           
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                           
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: 
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 

                                                           
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
    

 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

                                                           
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                           
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 
W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim47, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby postępowania 
o udzielenie zamówienia skrócony opis: Dostawa produktów leczniczych, adres publikacyjny w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S066-146553 nr referencyjny A.ZP.271-5/18. 
  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

                                                           
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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  Załącznik nr 4 

  

pieczęć Wykonawcy    

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert 
 
 

dotyczy postępowania: sukcesywna dostawa produktów leczniczych,  znak 
postępowania: A.ZP-271-5/18 

 

 

      Niniejszym oświadczam(y), że: 

 nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty. 

 należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec 

Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej): 

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….. 

 

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

 

 

Miejscowość i data  Wykonawca 

 
 
 
 
 

  

  Podpis 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 5 do siwz 
Projekt umowy 

 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, zarejestrowanym  
w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym 
przez Wojewodę Małopolskiego, NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – dr hab. med. Marcina Zielińskiego 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  
A.ZP-271-5/18, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa produktów leczniczych  do Apteki 
Szpitalnej  Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w ust. 1. 

3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz z kalkulacją cenową oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości zamówienia  
z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% 
w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie. 

5. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych 
pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna 
wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty Wykonawcy w danym 
pakiecie, z zastrzeżeniem ust.4. 

6. W przypadku udokumentowanego braku (chwilowego lub całkowitego) dostaw  
produktu leczniczego o nazwie handlowej wskazanej przez wykonawcę w ofercie  
i umowie, Zamawiający wymaga dostarczenia produktu równoważnego  
o parametrach nie gorszych od oferowanych przy zachowaniu cen jednostkowych i po  
zaakceptowaniu tej zmiany przez Kierownika apteki. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających 
przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP oraz, że na każde 
żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów. 

8. Każda dostawa musi zawierać nazwy dostarczonego asortymentu wraz ze specyfikacją 
ilościową  

9. Przedmiot umowy ma być dostarczany w opakowaniu producenta. Opłata za 
opakowanie jest wliczona w cenę. 

10. Każde opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, 
datę produkcji i datę ważności. 

11. Wykonawca gwarantuje odpowiednio długi okres ważności dostarczanych 
produktów (min. 1 rok), z zastrzeżeniem, iż  w pakiecie nr 9 okres ważności powinien 
być  min. 8 miesięcy. 
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12. Wykonawca zapewni w okresie trwania umowy standardową obsługę serwisową i 
nadzór techniczny butli z podtlenkiem azotu – stanowiących jego własność, zgodnie z 
warunkami wynikającymi z przepisów o dozorze technicznym i wymagań nadzoru 
farmaceutycznego ( dotyczy tylko pakietu nr 9). Osobą odpowiedzialną za serwis i 
sprawy techniczne ze strony Wykonawcy będzie ……………………………………….. tel.: 
…………………………………… * 

13. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w  § 3 niniejszej 
umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 

 
§ 2 

1.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2.Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*  
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy następujący zakres czynności: 

………………………………………….( zapis ten zostanie doprecyzowany po wyborze 
Wykonawcy) 

3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i 
zgody Zamawiającego. 

4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 4 
1. Termin realizacji zamówienia: 
* Pakiet nr 1,2,5,9,11: od 01.09.2018-31.08.2019 r. 
* Pakiet nr 3,4: od 20.08.2018-19.08.2019 r. 
* Pakiet nr 6,7,12: 20.06.2018 do 19.06.2019r. 
* Pakiet nr 8,10: od 17.08.2018 do 16.08.2019r. 
* Pakiet nr 13,14: 12 miesięcy od podpisania umowy. 
- chyba, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany wcześniej na łączną wartość 
określoną w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 
2. Realizacja dostaw będzie następować partiami, w godzinach od 8.00-12.00, od 
poniedziałku do piątku, zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego 
w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami 
komunikacji elektronicznej.  
3. Termin dostawy zamówionego towaru: …… dni robocze od daty złożenia zamówienia. 
4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 
Zakopane odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie za dostarczony asortyment będzie obliczane dla przewidywanej ilości 

produktów leczniczych zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz kalkulacją cenową 
stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może przekroczyć łącznej kwoty w pakiecie 
nr  ..... netto:............................. zł podatek VAT …%  brutto: 
…………………………………...  zł (słownie złotych: ...................................). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obowiązywać będzie przez cały czas trwania 
umowy.  
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4. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur 
częściowych, wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego asortymentu. 

5. Warunkiem płatności faktury jest jej zatwierdzenie przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego przyjmującego towar. 

6. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na 
wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 21 dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie dostawy. 

7. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach 
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684). 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 
2. W przypadku dostarczenia wadliwego towaru, w szczególności bez właściwego terminu 

ważności określonego w § 1 ust. 11, niezgodnego pod względem ilościowym bądź 
jakościowym, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy 
w terminie 7 dni od zrealizowania wadliwego zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru w terminie 3 dni 
roboczych od dnia złożenia reklamacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego 
dodatkowych  kosztów. 

4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru, dłuższego niż 36 godzin w stosunku 
do terminu umownego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu zamówionego 
asortymentu u innego dostawcy, obciążając Wykonawcę różnicą w cenie wynikającą 
z zakupu u innego dostawcy. 

5. Wszelkie reklamacje będą zgłaszane w formie pisemnej. 
 

§ 7 
1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest Pani Danuta Węgłowska-Moździerz – 

Kierownik Apteki  tel. 18/20 15045 wew.136 , fax.: 18/2014632 
2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy  jest ……………………….………………………..…………..….  

tel. ……………………………………………………………………………………. 
 

§ 8 
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) W przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za każdy dzień 

zwłoki obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości 
brutto zamówionej partii. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z zakresu przedmiotowego niniejszej umowy. 

4. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się w szczególności:  
 a) opóźnienia w realizacji dostaw przekraczające 7 dni kalendarzowych; 
 b) dostarczenie wadliwego towaru pomimo wcześniejszych dwukrotnych wezwań 

Wykonawcy do wymiany towaru w trybie określonym w  § 6 ust. 2 i 3 niniejszej 
umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy  jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci 
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto pakietu, którego 
dotyczy, określonej w § 4 umowy. 
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6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z faktury Wykonawcy. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w zakresie:  

1) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy), 
2) zmiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po  cenie 
jednostkowej zaoferowanej w ofercie, w przypadku zakończenia produkcji lub 
wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem  zamówienia, po wcześniejszym 
udokumentowaniu pismem przed  dostawą zaistniałej sytuacji, 
3) wystąpienia przejściowego brak produktu z przyczyn leżących po stronie 
producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie 
gorszych od produktu objętego umową, 

    4) przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy 
zachowaniu maksymalnej wartości umowy ( nie wymaga aneksu), 
    5) zmiany stawek cła oraz cen urzędowych leków- zmiany te następują z mocy prawa 
i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. Korekta cen w przypadku 
obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach umowy towar oferowany 
jest po cenie niższej, 
6) zmiany cen z uwagi na  ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie cena brutto- zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia 
obowiązywania odpowiednich przepisów. 
3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 4, i nie mogą być niekorzystne dla 
Zamawiającego.     
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i rabatów 
wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie). 
 

§ 11 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

     
     § 12 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Zalączniki do umowy: 

1) Kalkulacja cenowa  
2) Formularz oferty 

............................................                                   ........................................ 
Zamawiający      Wykonawca 

 
 
 


