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I   INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zamawiający: 

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach 

48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9 

tel/fax (77) 4391743,  

e-mail:  zol-gl@wp.pl   ,  www.zol-glucholazy.pl/ 

 

II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm. ) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie a w sprawach nieuregulowanych  stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.) 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –   

     Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach w  asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr   

     2 do SIWZ. 

     Pakiet nr I – Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne. 

     Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze. 

     Pakiet nr III – Leki wydzielone.  Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne. 

2.  Wykonawca  zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie  

     producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia,  zasad  bezpieczeństwa użytkowania i terminów     

     ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego   

     zadania lub pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3.  Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo  

     rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i  

     stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z    

     obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.   

4.  Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy 

5.  Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6.  Zamówienie należy realizować sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30.04.2019r.  

     Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy. 

7.  Określone w Załączniku nr 2 ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na   

     zmniejszone zapotrzebowanie Zakładu w zakresie przedmiotu zamówienia.  

8.  Nazwy podanych leków w  załączniku nr 2 są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako  

     przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Dopuszczamy    

    złożenie oferty „zamienników” leków. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują  producenta. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają 

warunki, dotyczące:  

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

nakładają obowiązek ich posiadania, tj. dysponują aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie 

produktów leczniczych (jeżeli wykonawca jest wytwórcą) lub posiadają zezwolenie na prowadzenie składu 

konsygnacyjnego; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. złożą oświadczenie wg zał. nr 3 do SIWZ; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

tj. złożą oświadczenie wg zał. nr 3 do SIWZ; 

mailto:zol-gl@wp.pl
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4. Są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia  - oświadczenie wg zał. 

nr 3 do SIWZ. 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP  

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ). 

2. Koncesje, zezwolenia lub licencje – zgodnie z treścią cz. IV pkt 1 SIWZ. 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 4 do SIWZ). 

4. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

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

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

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. 

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z 

postępowania, wymienione w pkt 3-4, dla każdego z nich.  

W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej przedkłada dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

zgodne z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

VI. POZOSTAŁE DOKUMENTY 

1. Wypełniony formularz oferty oraz cenowy – wg wzorów stanowiących zał. nr 1-2 do SIWZ. 

2. Zaakceptowany wzór umowy – wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ. 

3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy). 

4. Pełnomocnictwo potwierdzające posiadanie uprawnień osoby/osób składających ofertę, o ile nie wynika to z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24ust.  1 pkt. 23 wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, składany w terminie 3 dni od 

zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.  

6. W przypadku spółki cywilnej – pisemne pełnomocnictwo uprawniające jednego ze wspólników do 

występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzonym postępowaniu 

 

VII   OFERTY CZĘŚCIOWE , WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pojedynczy pakiet. Nie dopuszcza składanie ofert częściowych w 

ramach pakietu. Należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje w pakiecie I i/lub II i/lub III zgodnie z 

załącznikiem nr 2 SIWZ. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji  spowoduje odrzucenie oferty na ten pakiet. 

2.  Zamawiający dopuszcza opakowania o innej niż podana, lecz zbliżonej, pojemności – zapotrzebowanie na 

dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone. 

 

 

 

VIII ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
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IX PODWYKONAWCY 

1. W przypadku kiedy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców musi ich w 

ofercie wykazać, podać nazwę i adres podwykonawcy, zakres i wartość prac przewidywanych im do 

przekazania (część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom). 

2. Dokumenty uwiarygodniające od podwykonawców nie będą wymagane.  

 

X OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty i podać ją w formularzu oferty . 

2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane  z 

realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wszystkie inne koszty, wynikające z zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze 

umowy, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, tj. np. koszty opakowania i dostawy do 

Zamawiającego. 

3. Cena oferty musi być wyrażona z złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do 

porównania ofert będzie brana cena brutto (z VAT). 

5. Ceny netto określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, tylko w PLN. 

7. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi ją zgodnie z 

art. 88 ust. 1 i 2 ustawy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z rażąco niska ceną w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
XI     INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    

           Z  WYKONAWCAMI 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający, wykonawcy przekazują 

faksem na nr 774391743  lub  e-mailem na adres: zol-gl@wp.pl 

2. Protest ewentualnie przystąpienie do protestu należy złożyć w formie pisemnej do siedziby 

Zamawiającego. Protesty i ewentualne przystąpienia do protestu przesłane faksem lub e-mailem nie 

będą brane pod uwagę. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty lub informacje faksem, każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 

upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie 

miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże 

wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane w ten sposób modyfikacje 

przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje. 

Dokonane modyfikacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

 

XII     OSOBY UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI 

       

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

             W sprawach z zakresu opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Dyrektor  Jolanta Nowakowska - tel. (77) 4391 847 w godz. od 8.00 do 14.00 

           W sprawach formalnych:  
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           2) Tomasz Rudnicki    - tel. (77) 4391 847 w godz. od 7.00 do 14.30 

 

 

XIII      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

           Zamawiający nie  wymaga  wniesienia wadium. 

 

XIV TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

 

      Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  

      upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XVIII SIWZ. 

 

XV  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 

 

   1.   Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować      

         ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. 

   2.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie  

         od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez  

         Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązani są nie podnosić  

         jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Ustawy. 

   3.   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwała,  

         czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane  

         lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby  

         Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i   

         parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do  

         oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków  

         konsorcjum w trakcie postępowania i do zawarcia umowy.   

  4.    Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

          a) formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, 

          b) formularz asortymentowo-cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do   

          SIWZ w formie papierowej oraz dodatkowo w wersji elektroniczne w formacie EXCEL na dołożonym do  

          oferty nośniku danych.  

          c)załączniki w postaci dokumentów wskazanych w rozdziale V i VI SIWZ; 

  5.    Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

  6.    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób,  

         by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą oraz opatrzone stosownym   

         zastrzeżeniem.  

         Brak zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych    

         do  dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 

  7.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie    

         wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: 

 

„Oferta na dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 

SPZOZ w Głuchołazach”. Nie otwierać przed 12.04.2018r.  godz.  09:05 

 

         Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty    

         w  przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

   8.   Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to   

         przed  upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie ofert wymaga zachowania formy    

         pisemnej. 

 

XVI  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

      

1.    Termin składania ofert upływa 12.04.2018r.  o godz.  09:00 

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny    

       Zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej   

       wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

2.    Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: 
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Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach 

48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9 

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu : 12.04.2018r.  o godz. 09:05, w siedzibie Zamawiającego. 

 

4.   Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom     

      na ich  wniosek. 

 

XVII  OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERT 

 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi  poniższej: 

 

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 

1. Cena R1 = 70 % 70 punktów 

2. Termin dostawy R2 =30 % 30 punktów 

suma: 100 % 

 

Sposób oceny ofert 

 Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W) wg 

poniższego wzoru. 

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową 

oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: 

W = C + T 

gdzie: 

1. kryterium – cena (C) 

Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 70 punktów, przy czym oferta  

z najniższą ceną uzyska 70 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty  

wg następującego wzoru: 

C = R1 x Cmin / Cb 

Cmin – cena oferty najtańszej 

Cb – cena oferty badanej 

R1 – znaczenie procentowe kryterium cena 

2.kryterium – termin dostawy (T) 

Oferta w kryterium termin dostawy może uzyskać od 0 do 30 pkt, przy czym oferta z najkrótszym terminem 

dostawy otrzyma max 30 pkt. Pozostałym wykonawcom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: 

T = R2 / Tb x Tmin 

Tmin – najkrótszy termin z wszystkich ofert 

Tb – termin dostawy  oferty badanej 

R2 – znaczenie procentowe kryterium termin dostawy 

 

Zamawiający będzie punktował terminy dostaw nie krótsze niż 24 godzin i nie dłuższe niż 72 godzin. Terminy 

dostaw od poniedziałku do piątku włącznie. Sobota i niedziela nie wliczają się do terminu dostawy. Należy 

oferować termin opisany pełnymi godzinami. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 24  godzin będzie 

związany realizacją zamówienia w tym terminie w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, 

jednakże Zamawiający przyzna punkty tak jak gdyby zaoferował termin 24 godzinny.  

W przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 72 godzin oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli pomimo żądania Zamawiającego Wykonawca 

zaoferuje termin w inny sposób, Zamawiający dokona przeliczenia podanego terminu na pełne godziny 

zaokrąglając w każdym przypadku w dół.  

Podanie terminu dostawy w innych jednostkach niż godziny nie będzie mogło wywoływać skutków opisanych w 

art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy. 

 

XVIII   ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX  WZÓR  UMOWY  NA  WYKONANIE  ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Treść umowy zgodna będzie z treścią wzoru umowy, stanowiącym załączniki nr 4 do SIWZ, 
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3. Jeżeli wykonawca wybrany w postępowaniu uchyla się od podpisania umowy zastosowanie ma art. 94 ust. 2 

ustawy. 

 

XX  POUCZENIE  O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 

 

1.    Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania    

       oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie   

       ustawy można wnieść protest do Zamawiającego. Protest winien być wniesiony pisemnie     

 2.   Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć   

       wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3     

       ustawy. 

 3.   Od rozstrzygnięcia  protestu   przysługuje odwołanie.  

 

XXI  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE                    

            PO  WYBORZE  OFERTY 

 

Po zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i 

miejscu zawarcia umowy. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty.  

 

XXII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.  

 

XXIII  Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,  

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo- cenowy,  

Załącznik nr 3,4 -  wzory oświadczeń,  

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 6 – wzór umowy. 
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znak sprawy: ZP 1/2/2018 

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty 

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy (pieczątka) 

 

OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  

przetargu nieograniczonego  

 

 

Zamawiający (nazwa, adres): 

ZAKŁD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

48-340 Głuchołazy 

ul. Parkowa 9 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................  

Siedziba: ................................................................................................................... ........... 

REGON .................................................. NIP .......................................................................  

Tel. ....................................................... fax ............................................................ ............ 

Internet ................................................ e-mail ................................................................... 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów 

……………………………………………………………………… 

 

 

I. Pakiet nr ... nazwa pakietu …………………………. : - w asortymencie i ilości określonej w 

załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

za cenę netto ......................................................... zł  

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

Cena ofertowa z podatkiem VAT: .............................................zł 

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

na warunkach określonych w  specyfikacji istotnych warunków niniejszego  zamówienia. 

II. Dostawa towaru w terminie ………… godzin od złożenia zamówienia. 

IV. Oświadczenia 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń, w tym również okres związania ofertą w czasie 30 dni od daty, w której 

upływa termin składania ofert.  

2. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  Przed podpisaniem umowy dostarczymy załącznik nr 2 w wersji elektronicznej. 

3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składania nieprawdziwych informacji 

odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie karnym). 

4. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.* / Część zamówienia w zakresie: 

...................................................................................................................... zamierzamy wykonać przy 

pomocy podwykonawcy - ....................................................................................................... *                       

        * niepotrzebne skreślić                                                              (nazwa i adres firmy)              
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Na ….. kolejno ponumerowanych stronach przedkładam wszystkie, wyszczególnione w “Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia stanowiące całość 

oferty. 

 

V. Spis treści oferty 
1. Oferta …………………………………………. - str. 1 

2. …………………………………………………. - str. 2 

……………………………………………………. - str. ... 

 
 
 
 
 
 
 
.................................., data ......................... r.           
       (miejscowość)                                                                                                       ............................................................... 

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych 

w dokumencie uprawniającym do występowania w 

obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo) 
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znak sprawy: ZP 1/2/2018 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy 

 

 
 
 
 

 

 

UWAGA: 

FORMULARZ CENOWY ZNAJDUJE SIĘ  

W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL, ZAMIESZCZONYM WRAZ Z SIWZ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
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znak sprawy: ZP 1/2/2018 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy (pieczątka) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Będąc przedstawicielem(lami) wykonawcy …………………………………………………………….……… 

                                                                                                     Nazwa (firma)                                                        

Oświadczam(amy), że:  

wykonawca, którego reprezentuję(emy) spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  

publicznego wymienione w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) dotyczące:  

 

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

obowiązek ich posiadania; 

1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

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

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 
 

 

 

 
 

.................................., data ...................... r.    
       (miejscowość)                                                                                                       ............................................................... 

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w 

dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
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znak sprawy: ZP 1/2/2018 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy (pieczątka) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Będąc przedstawicielem(lami) wykonawcy ……………………………………………………………………. 

                                                                                                          Nazwa (firma)                                                                                                                                                                                                                                                       

Oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy którego reprezentuję(my), biorąc pod uwagę  okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy stawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29  stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), brakuje podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz, że w stosunku do wykonawcy którego reprezentuję(my) nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości* / po 

ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, nie przewidujący zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.* 

 

 

 

 

 

 

 

.................................., data ........................ r.           
       (miejscowość)                                                                                                       ............................................................... 

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w 

dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
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znak sprawy: ZP 1/2/2018 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

 

 

 

 

INFORMACJA 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PZP 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, na: 
………………………………………………………… 
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP informuję, że podmiot, który reprezentuję: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy) 

 
1. nie należy do grupy kapitałowej* 
 
2.  należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP*. 
 
 
 
 
 
 
................................, dnia......................   ............................................................................ 

      imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
       upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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znak sprawy: ZP 1/2/2018 

Załącznik nr 6 do SIWZ   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

UMOWA NR  ..................... 

 

z dnia.....................r.  

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych  

pomiędzy:  

Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach 

ul. Parkowa 9, 48 –340 Głuchołazy 

Zarejestrowanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego 

w KRS nr 0000008513 

NIP 753-19-74-827   REGON 010649626 

Który reprezentuje   : 

Dyrektor – Jolanta Nowakowska 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

                                                                                                                                                                                    

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …………………… zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Oferta (Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ ) i specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią 

integralną częścią niniejszej umowy. 

 

§ 2 

V. WARTOŚĆ  UMOWY 

1. Strony uzgadniają wartość umowy na kwotę ......................                       

(słownie: ................................................................................................................... ......................... zł  00/100). 

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach, ul. Parkowa 9  48-340 Głuchołazy  (transport, opakowanie, 

czynności wiązane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.). 

      Strony ustalają, że ceny netto jednostkowe określone w Załączniku nr 2 do umowy  w trakcie trwania umowy nie 

ulegną podwyższeniu. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw  

     częściowych oraz uprawnienie do nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową,  

     w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania , czego nie można przewidzieć na dzień podpisania   umowy. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi   

     pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem umowy zawartej na podstawie niniejszego  

     postępowania. Przesunięcia będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Załączniku nr 2 do  

     niniejszej umowy oraz w ramach ogólnej wartości umowy. 

5.  Dopuszcza się możliwość obniżenia ceny produktu przez Wykonawcę  w przypadku prowadzenia     

     akcji promocyjnej przez Wykonawcę. 

6.  Obniżenie cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym (zał. nr 1 do umowy), nie wymaga formy   

     aneksu do umowy. 
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§ 3  

VI. WARUNKI  PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 

21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu właściwej faktury VAT po zrealizowaniu dostawy cząstkowej. 

2. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 

przelewu na rachunek Wykonawcy należnej kwoty. 

§ 4 

WARUNKI  I  TERMINY  DOSTAW 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy na podstawie zamówień, 

składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, w ciągu maksymalnie ………. godzin.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.   

3. Za zrealizowanie dostawy Zamawiający uzna dostarczenie/rozładowanie  towaru w magazynie wskazanym przez 

Zamawiającego w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. 

4. Dopuszcza się zamienniki w oferowanym przedmiocie zamówienia w okolicznościach, których Zamawiający lub 

Wykonawca nie mógł przewidzieć, np. zaprzestania produkcji danego produktu, chwilowego braku produktu na 

rynku  lub ukazanie się na rynku nowego odpowiednika zamawianego produktu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku poinformować pisemnie Zamawiającego o tym fakcie faksem/e-

mail w dniu składania zamówienia  i zaproponować najtańszy możliwy zamiennik w cenie nie wyższej niż cena 

przetargowa. 

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca dokona stosownych korekt 

dostarczając produkty właściwe nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 

8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć: 

      -  ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, 

      - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają 

szczególnych warunków przechowywania. 

9. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. 

10. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, faksem lub telefonicznie nie 

później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili zrealizowania dostawy. 

11. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

12. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw – realizowania wszystkich  zamówień 

      Zamawiającego.  

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy cząstkowej, za każdy 

dzień zwłoki, 

b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części 

umowy. 

 

§ 6 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

 

                                                                                        § 7 

1.Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest  ………………….. 

2.Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest …………………. 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.05.2018r. do 30.04.2019r. 

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo  rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy 

     w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw. 

b) nieterminowej 3-krotnej realizacji reklamacji. 
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§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt. 1 powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 

część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy. 

 

 

 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy  

Prawo zamówień publicznych. 

§11 

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w miarę 

możliwości polubownie a w braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                      

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego. 

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy  

 

 

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca: 

 

  

 


