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I. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu – Jacka Piętniewicza
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Numer części

Nazwa pakietu

1

Leki wyroby medyczne sprzęt w terapii
nerkozastępczej

1

Leki

Kod CPV
33.60.00.00-6
33.68.00.00-0
33.60.00.00-6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, leków
i wyrobów medycznych, zwanych dalej przedmiotem dostawy, zawartych w 2 wyżej wymienionych częściach.
Każda część zawiera specyfikację zapotrzebowania określającą jego rodzaj i ilość – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Dostawa realizowana będzie partiami w okresie trwania umowy. W wykazie przedmiotu zamówienia dostawy
(części 1- 2) podano przewidywany zakres ilościowy dostawy, ostateczny zakres określą zamówienia
szczegółowe składane w toku realizacji umowy.
Warunki dostawy przedmiotu dostawy określają załączone wzory umowy: Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”. Zamawiający posłużył się nazwą własną producenta dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia
w oparciu o przesłanki rozdziału 2 art. 29 - 30 ustawy.

Okres realizacji dostawy ustala się na czas określony od dnia podpisania umowy – 31.12.2016 r.

Ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ, zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie
oferty. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości
w poszczególnych pozycjach części, poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie do 30 % w ramach danej części,
z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona ogólna wartość danej części wynikająca z oferty
cenowej Wykonawcy i stanowiąca wartość umowy. W przypadku pozycji zawierających od 1 - 3 jednostek miary,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia tej pozycji o jedna jednostkę z zastrzeżeniem, że nie zostanie
przekroczona ogólna wartość danej części.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w ramach zawartej umowy bez podpisu swego
przedstawiciela.
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części. Nie dopuszcza składania ofert
częściowych w ramach jednego części.
V. INFORMACA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
67 UST. 1 PKT 7 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Okres realizacji dostawy ustala się na czas określony od dnia podpisania umowy – 31.12.2016 r.
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VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące art. 22 ustawy, czyli:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień:
a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają
wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie
minimum 2 dostawy leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych o wartości odpowiadające
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą dowolnych środków dowodowych, Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawców, którzy udowodnili, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółka jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
12) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3
ustawy;
13) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
14) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
15) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
16) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
17) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;
18) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta,
19) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie w tym
samym postępowaniu, chyba że wykażą że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachowania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo
musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania.
4. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinna spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności
określonych w art. 22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego
oddziału ZUS lub KRUS, informacja z KRK – składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej
firmy,
b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik
konsorcjum w imieniu całego konsorcjum,
c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków
składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają
(np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia, wykazanie określonego obrotu);.

4

3) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną, (wykonawcy, których oferta została
wybrana) mają obowiązek dostarczyć umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
przedmiot zamówienia,
b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono także
podpisanie umowy),
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi;
4) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego
z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie
zasady określone w pkt. 1 – 4 niniejszego rozdziału.”
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą : spełnia – nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców.
Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2
pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
nie zaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki
o której mowa jest w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy;
2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień powykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności Koncesji, zezwolenia lub licencja.
Należy przedstawić jeden z dokumentów:
2.1. Kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie.
2.2. Kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie jeżeli wykonawca
jest wytwórcą.
2.3. W przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu
zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu
produktami leczniczymi.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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5. Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 i 24 ustawy z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ..
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat minimum dwóch dostaw leków, wyrobów medycznych
i środków spożywczych /tylko będących przedmiotem postępowania przetargowego/, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania
i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie,
z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te
zostały wykonane należycie.
7. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 100
tys. zł. Zamawiający wymaga utrzymywania polisy przez cały okres trwania umowy. Brak aktualnej polisy
skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
w zakresie transportu- Załącznik Nr 7 do SIWZ.
9. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest
osobą uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego organu rejestrującego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma
postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego
pełnomocnictwo i jego podpis.
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
11. Dowód potwierdzający złożenie wadium
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
14.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
v nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
v nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
v nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14.2 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia.
13. Inne dokumenty które składa wykonawca:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ
- arkusz ilościowo -asortymentowo - cenowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność
przez osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ
LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ :
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zamawiający ustala sposób porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej: zampub@szpitalswinoujscie.pl potwierdzonego pisemnie, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ;
b) modyfikacja treści SIWZ;
c) wniosek o wyjaśnienie treści oferty;
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d) wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;
e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz
odpowiedź Wykonawców;
f) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, art. 91 ust. 5 ustawy;
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;
h) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87
ust. 2 ustawy;
i) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź
Wykonawcy;
j) samodzielne przedłużenie terminu związania oferta przez Wykonawcę;
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania
wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
m) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.
n) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pocztą
elektroniczną na adres wskazany w dokumencie.
3. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2,
po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
4. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli
będzie to niezbędne.
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Osoba upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Tadeusz Koralewski tel. 91/32-67-352 od poniedziałku do piątku w godz. 1200 - 1500 e-mail: zampub@szpitalswinoujscie.pl
Sekretariat Zamawiającego urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1500. Korespondencja
przesyłana za pomocą fax - u po godzinach urzędowania administracji Zamawiającego zostanie zarejestrowana
w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w języku polskim i sporządzona pismem maszynowym, na komputerze lub inną
trwałą i czytelna techniką, bez użycia ścieralnego nośnika, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Specyfikację zapotrzebowania określającą jego rodzaj i ilość – Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz / uprawnienie powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty –
rejestru sądowego lub z udzielonego na piśmie pełnomocnictwa/. Oferta składana przez konsorcjum powinna
zawierać oznaczenie podmiotów, które ją tworzą.
4. Podpis powinien być złożony w oryginale.
5. Kopie dokumentów (każda strona zapisana) powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i opatrzone datą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
8. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Dotyczy to również
oferty składanej przez konsorcjum.
9. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii
imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz datą i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
10. Wszystkie załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne,
stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
11. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej specyfikacji w językach obcych muszą być
przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
12. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione zgodnie z informacją zawartą w niniejszej
specyfikacji w sposób dokładny i bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych
załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy”
opatrzony parafą osoby uprawnionej.
13. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający samoistne rozsypanie się.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
15. Jeżeli Wykonawca składa informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje,
umieszczając je w odrębnej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
16. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące
oznaczenia:
a. Nazwa i adres Zamawiającego,
b. Nazwa i adres Wykonawcy,
c. Napis:
NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
NA DOSTAWĘ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26/01/2016 r., GODZ 1300”
i zaadresowanej do:

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój nr 2.010:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
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ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
do dnia 26/01/2016 r. do godz. 1100 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26/01/2016 r. o godz. 1300 pokój Nr 2.018, II piętro.
5. Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.
6. Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
a) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
c) datę wpływu oferty,
d) wartość złożonej oferty.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w części jawnej, na jego wniosek Zamawiający prześle mu
informację zawierającą nazwy i adresy pozostałych Wykonawców oraz proponowane przez nich ceny.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Zaproponowana
cena musi być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.:
Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku) netto i brutto – cyfrowo
i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert
przepisami. Cena jednostkowa netto x ilość + wartość netto+ podatek VAT = wartość brutto.
3. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę ceny
brutto.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Maksymalna ilość punktów jakie można
Lp
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
otrzymać oferta za dane kryterium
1
Cena
90 %
90 pkt.
2
Termin dostawy
10 %
10 pkt.
Zasady oceny kryterium „Cena”
W kryterium tym, oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt., każda następna oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z cena najniższą wg. wzoru
Cena najniższa spośród ofert
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 90 %
Cena oferty badanej
Zasady oceny kryterium „Termin dostawy”:
Dla leków i wyrobów medycznych:
Termin dostawy do 29 godz. od złożenia zamówienia – 0 pkt,
Termin dostawy do 27 godz. od złożenia zamówienia – 5 pkt,
Termin dostawy do 24 godz. od złożenia zamówienia – 10 pkt,
Zamawiający wyłoni Wykonawcę z pośród ofert które uzyskają najkorzystniejszy bilans punktowy.
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 10
dni od dnia ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać
zawarta w krótszym terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania zostanie złożona tylko
jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.
XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
2. Strony na zasadzie art.144 ustawy ustalają, że każda istotna zmian umowy może nastąpić wg zasad i na
warunkach określonych poniżej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a. jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku zmiany przekształceń,
przejęć, itp.),
b. w przypadku zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania
załączników do SIWZ lub zapisów umowy.
c. nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia,
d. zmiany konfekcjonowania dotyczącą pojemności lub ilości sztuk w opakowaniu przy nieprzekroczeniu ceny
ofertowej
e. wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa,
f. w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż lub wycofanie leku, wyrobu medycznego z produkcji, na
inny o tych samych parametrach i cenie;
g. wprowadzenia tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie;
h. dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę.
i. zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie
obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks
powinien zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny.
j. zmiana jest nieistotna.
XXII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy:
odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w terminie określonym w art. 182 ustawy.
5. 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.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Wykaz załączników:
v

Załącznik nr 1– Wykaz ilościowo-asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia
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v
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
v
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
v
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
v
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
v
Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw
v
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o podwykonawcach
Świnoujście, dnia 12/01/2016 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zatwierdził dn.: 13/01/2016 r.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Prezes Zarządu:

Jacek Piętniewicz
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Załącznik nr 1 do siwz
PAKIET 1 -LEKI WYROBY MEDYCZNE SPRZĘ W TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ
JM.

ILOŚĆ
OPAKOWAŃ

1

ZESTAW O CIĄGŁEJ,
WYSOKOOBJETOŚCIOWEJ ŻYLNO-ŻYLNEJ
HEMOFILTRACJI MULTIFILTRATE KIT 7-HVCVVH 1000-5038181

szt.

6

2

WORKI NA FILTRAT 10 L Z ZAWOREM
SPUSTOWYM 5029011

szt.

30

3

STRZYKAWKA 50 ML Z GUMOWYM TŁOKIEM
ST50 POTE

szt.

50

4

IGTY PLASTIKOWE TYPU SPIKE O
DŁUGOŚCI 72 MM (OPAKOWANIE 100 SZT)
5015921

op.

1

5

PŁYN SUBSTYTUCYJNY DO
HEMOFILTRACJI 5,0 1 MULTIBICOF00001142: MULTIBIC2-F00001143:
MULTIBIC3-F00001144: MULTIBIC4F00001145:

worki

400

6

ZESTAW DO CIĄGŁEJ, ŻYLNO-ŻYLNEJ
HEMOFILTRACJI MULTIFILTRATE KIT 2CVVH 600-5038911

szt.

8

7

ZESTAW DO CIĄGŁEJ, ŻYLNO-ŻYLNEJ
HEMODIAFILTRACJI MULTIFILTRATE KIT 4CWHDF 600-5038931

szt.

8

L.p.

Nazwa międzynarodowa

Nazwa handlowa

12

Cena
netto

vat

Cena
brutto

Wartość netto

wartość
VAT

Wartość
brutto

8

ROZDZIELACZ 2/4 5046131

szt.

20

9

DWUŚWIATŁOWE SILIKONOWE CEWNIKI DO
HEMOFILTRACJI O ŚREDNICY 13,5 FR LUB
11,5 FR W ZESTAWACH, DTUGOŚC 15
SDL136E:/SDL138E/SDL139E/ SL15E/SL20E,
SL24ECM/20 CM

szt.

20

10

DIALIZAT CI-CA K2 LUB K4 W
DWUKOMOROWYCH WORKACH 5,0
I.9689201-K2; F00000431-K4

szt.

500

11

ZESTAW DO CIĄGŁEJ HEMODIALIZY Z
REGIONALNĄ ANTYKOAGULACJA
CYTRYNIANOWA MULTIFILTRATE KIT CI-CA
POST CVVHD 1000 F 00002290

szt.

10

12

4% CYTRYNIAN SODU W WORKACH 1500
ML E2011

szt.

107

RAZEM

PAKIET 13 -LEKI

Lp

1

Nazwa handlowa

Nazwa
międzynarodowa

PREPARAT IMMUNOGLOBULIN
WZBOGACONY W PRZECIWCIAŁA IgM I IgA
100 ML PENTAGLOBIN LUB RÓWNOWAZNE

j.m.

Ilość
opakowań

op.

60

Cena
netto

Razem:

13

Vat

Cena
brutto

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
brutto

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………..……………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………..……………………………………….……..
………………………………………………………………województwo: …………………………………………………………
Nr tel.: ……………………………………………………………. Nr fax-u: ……………………………………………….………
E-mail: …………………………@.........………………………………http://......…………………………….…..………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………...
REGON : ……………………………………………………………………………………………..
1. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego jest :
Stanowisko: …………………………………..…… Nazwisko i imię: …………………………………..…………………………
Tel. …………………………………………… Fax-u ……………………………………………
e-mail: ……………………………………….@.............................................................................
2. Upoważnionym do podpisania umowy jest:
Stanowisko: ………………………………..…… Nazwisko i imię: ………………………………………………………………
Tel. …………………………………………… Fax ……………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę leków i wyrobów medycznych” zgodnie
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania składam niniejszą
ofertę.
1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:
CZĘŚĆ NR 1
CENA NETTO

VAT……%
CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: .........................................
.................................................................................................... zł)
............................ złotych (słownie: ……………......................................
....................................................................................zł)
.............................

złotych

(słownie:

……………...................

..............................................................................................................zł)

CZĘŚĆ NR 2
CENA NETTO

VAT……%
CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: .........................................
.................................................................................................... zł)
............................

złotych

(słownie:

……………..........................

....................................................................................zł)
............................. złotych (słownie: ……………................... ..........
.......................................................................zł)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
1)
2)

Oświadczam, że przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia zawarcia umowy do
31.12.2016 r. dla części nr …………………………………………
Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z wzorem umowy
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do niniejszej SIWZ.
Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz że posiadają aktualne
świadectwa rejestracji i aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu.
Oświadczam, że oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 82 poz.451
z późn. zm.)
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne posiadają aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo
dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną
opinię o wyrobie medycznym lub deklarację zgodności CE – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania w/w dokumentów.
Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……….. stronach.
Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .................... stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1996 r., o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i jako takie nie mogą być
ogólnie udostępnione.
Do oferty załączamy następujące dokumenty:
……………………………………………...............................................................
…………………………………………….........................................................................

................................... dnia ................... r.
.................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA
dostawy nr ............/LiWM/2016
zawarta w dniu ................... pomiędzy:
Szpitalem Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, (72-600 Świnoujście), ul.
Mieszka I 7, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS0000490038, NIP: 855—158-34-67, zwanym w treści umowy „Szpitalem”,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Jacka Piętniewicza
a
..................................................................................................
zwanym w treści umowy „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
.........................................................................................
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę leków i wyrobów medycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), o następującej treści:
§ 1 Przedmiot zamówienia
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać bezpośrednio do Działu Farmacji Odbiorcy mieszczącego się
w Świnoujściu, przy ul. Mieszka I 7, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy szczegółowo
określonego co do asortymentu w specyfikacji zapotrzebowania stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy dotyczącej części (-ów) nr ...... oraz w ilościach określonych w zamówieniach szczegółowych składanych przez
Odbiorcę.
2. Dostawca dostarczać będzie przedmiot dostawy w ciągu …. godzin od złożenia zamówienia, do godziny 13:00.
3. Odbiorca będzie składał zamówienia Dostawy do godz. 13:00. Jeżeli dostawa przypadać będzie na dzień wolny
od pracy lub w sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
4. Dla części 1 Dostawca dostarczy faktury w wersji elektronicznej dostosowanej do programu komputerowego
posiadanego przez Odbiorcę.
5. Ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie
w zależności od rzeczywistych potrzeb Odbiorcy. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie
i skalkulowanie oferty. W trakcie realizacji niniejszej umowy Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmiany
zamawianych ilości w poszczególnych pozycjach części, poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie do 30%
w ramach danego części, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona ogólna wartość danej części
wynikająca z oferty cenowej Dostawcy oraz stanowiąca wartość umowy.
6. W przypadku pozycji zawierających od 1 do 3 jednostek miary, Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwiększenia
tej pozycji o jedną jednostkę z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona ogólna wartość danej części.
§ 2 Realizacja przedmiotu umowy
1. Dla części nr …… Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, partiami do
…… godziny od złożenia szczegółowego zamówienia przez Odbiorcę. Odbiorca zobowiązuje się składać
Dostawcy zamówienie szczegółowe w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie. Dostawca potwierdzi odbiór
zamówienia faksem niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Dla części nr ……. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy do …… godzin od złożenia
szczegółowego zamówienia przez Odbiorcę. Odbiorca zobowiązuje się składać Dostawcy zamówienie
szczegółowe w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie. Dostawca potwierdzi odbiór zamówienia faksem
niezwłocznie po jego otrzymaniu.
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3. Dostawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach
oraz własnym transportem gwarantując należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami
pogodowymi, uszkodzeniami itp.
4. W przypadku braku przedmiotu dostawy Dostawca dostarczy Odbiorcy przedmiot dostawy równoważny w cenie
określonej w niniejszej umowie, po uprzedniej akceptacji Odbiorcy.
5. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości określonej w odrębnych przepisach.
Przedmiot dostawy winien posiadać świadectwo rejestracji.
6. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji co do jakości przedmiotu dostawy. Termin używalności przedmiotu dostawy
nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy będzie określony na pojedynczych opakowaniach.
7. Odbiorca ma obowiązek sprawdzić przedmiot dostawy pod względem zgodności z zamówieniem szczegółowym
w dniu dostawy.
8. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym, a dokonaną dostawą, Odbiorca
zgłosi ten fakt Dostawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru przedmiotu dostawy. Inne zauważone wady Odbiorca
zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.
9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę pisemnego zawiadomienia
Odbiorcy o wystąpieniu wad.
10. Odbiorca zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź okresowych promocji wprowadzanych przez
producenta lub Dostawcę. Ewentualne obniżki cen nie stanowią zmiany postanowień niniejszej umowy i nie
wymagają zawarcia odrębnego aneksu.
§ 3 Wykonanie zastępcze
1. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Odbiorcy przysługuje prawo dokonania interwencyjnego
zakupu u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (koszt transportu, różnica w cenie), z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2.
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1, poprzez wystawienie przez Odbiorcę
pisemnego dokumentu obciążającego Dostawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (tj.
powołania odpowiedniego zapisu umowy).
3. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie
w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Odbiorcę
o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności oraz
wskaże proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Za dostawę poszczególnych partii przedmiotu dostawy, Odbiorca wypłaci Dostawcy wynagrodzenie wyliczone
przez przemnożenie ceny jednostkowej poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy
przez ilość dostarczonych produktów danego rodzaju wynikających z zamówienia szczegółowego.
2. Strony przewidują, iż łączna wysokość wynagrodzenia za dostawy w okresie, na który została zawarta umowa dla
części Nr ….wyniesie:
- ………………………… zł netto (słownie:…………./100 zł)
- …………………………. zł VAT (słownie:………………/100 zł)
-…………………………..zł brutto (słownie:…………………………./100 zł)
3. Ceny brutto zawierają koszt transportu przedmiotu dostawy do siedziby Odbiorcy oraz cło i podatek od towarów
i usług.
4. Ostateczną wartość umowy określą zamówienia szczegółowe, składane przez Odbiorcę w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
5. W przypadku, gdy zamówienia szczegółowe Odbiorcy nie wyczerpią kwoty łącznego przewidzianego
wynagrodzenia w okresie trwania niniejszej umowy, Dostawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę pozostałego
(przewidywanego) wynagrodzenia.
6. Zapłata należności za realizację poszczególnych partii przedmiotu dostawy wynikających z zamówienia
szczegółowego nastąpi przelewem na konto Dostawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia
faktury Odbiorcy.
7. W przypadku realizacji kilku umów przez tego samego Dostawcę, pozycje dotyczące niniejszej umowy winny być
fakturowane na oddzielnej fakturze.
8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest prawidłowo zrealizowany i odebrany przez
Odbiorcę bez zastrzeżeń przedmiot dostawy.
§ 5 Rozwiązanie, odstąpienie od umowy
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1. Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia
w przypadku:
a) podwyższenia przez Dostawcę ceny produktów w okresie trwania umowy,
b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji zamówień,
c) dostarczenia przedmiotu dostawy złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 6 Polisa
1. Dostawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy)
umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, na dowód czego załącza do niniejszej umowy kopię
opłaconej polisy ubezpieczeniowej.
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi nową aktualną polisę wraz z
dokumentem opłaty.
§ 6 Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku:
a) opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem - w wysokości
0,3% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każde opóźnienie lub za każdą
niezgodną z zamówieniem dostawę; z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto
opóźnionej/niezgodnej dostawy,
b) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 10% umownej wartości brutto niedostarczonej części dostawy.
2.Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Odbiorca będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
§ 7 Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy
w przypadku zmiany dotyczącej:
a. jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę ( np. w wyniku zmiany przekształceń, przejęć,
itp.),
b. W przypadku zmiany w mieniu Odbiorcy, które skutkować będą koniecznością skorygowania załączników do
SIWZ lub zapisów umowy.
c. nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia,
d. zmiany konfekcjonowania dotyczącą pojemności lub ilości sztuk w opakowaniu przy nieprzekroczeniu ceny
ofertowej
e. wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa,
f. w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż lub wycofanie leku, wyrobu medycznego z produkcji, na inny
o tych samych parametrach i cenie;
g. wprowadzenia tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie;
h. dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Dostawcę.
i. zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie
obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien
zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny.
j. zmiana jest nieistotna
k. nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku i zaprzestanie
produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym,
ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość
wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu oraz w przypadku zmiany
nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionej tożsamości produktu.
3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Odbiorcy na dokonanie zmiany umowy w wymienionych
przypadkach, względnie na podjecie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda należy tu od swobodnej decyzji
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Odbiorcy. W każdym przypadku Odbiorca może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyny,
lub nie składać żadnych oświadczeń w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody.
§ 8 Termin związania umową
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………. r. do dnia 31/12/2016 r.
§ 9 Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
3. Dostawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Odbiorcy na podstawie niniejszej umowy bez
jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Dostawcy i dwa
egzemplarze dla Odbiorcy.
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ dla części Nr …….
DOSTAWCA

SZPITAL
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Załącznik nr 4 do SIWZ

................................................................
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja ( My), niżej podpisany (-ni)…………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
( Pełna nazwa wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………..
(Adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „dostawę leków I wyrobów medycznych”
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia;
2. posiada wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................,dn. .......................
................................................................................................
(Podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej
– podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

................................................................
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Ja ( My), niżej podpisany (-ni)…………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
( Pełna nazwa wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………..
(Adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „dostawę leków i wyrobów medycznych”
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

...............................,dn. .......................
................................................................................................
(Podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej
– podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz wykonanych dostaw
Lp.

Przedmiot

Wartość

Daty wykonania (od dnia Odbiorca
..
do dnia)

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie.

...............................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik nr 7 do SIWZ
...............................................................
( pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE*

1. Oświadczam, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzam powierzać podwykonawcy.

.......................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela

2. Oświadczam, że realizację części przedmiotu zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy (-om).
L.p.

Firma i adres PODWYKONAWCY

Określenie części zamówienia przeznaczonej
podwykonawcy do realizacji, a w przypadku, gdy
Zamawiający korzysta z zasobów podwykonawcy do
wykazania spełniania warunków określonych w art. 22
ust 1 Pzp, opis tych warunków i zasobów

*Wykonawca wypełnia odpowiednio pkt. 1 albo pkt. 2 powyższego oświadczenia.

1.Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłużenia się podwykonawcami prosimy załączyć listę ze wskazaniem
nazwy, adresu, siedziby podwykonawcy oraz powierzonego zakresu zamówień

.......................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
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