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Przetarg nieograniczony dla dostawy
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o nazwie:

Dostawa LEKÓW z podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawartość specyfikacji:
Postanowienia SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

- Rozdziały od I do XVIII.
- Formularz oferty
- Arkusz cenowy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
- Wzór umowy

Zatwierdzam:

Rozdział I. – Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa LEKÓW/produktów medycznych dla Powiatowego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie , sklasyfikowanych w CPV 24.40.00.00 – 8.
Dostawy leków odbywać się będą na zasadach określonych w Umowie w ilościach wynikających z bieżących
potrzeb zamawiającego. Szczegółowy wykaz produktów, charakterystyka (opis) oraz ilości podane zostały w
załączniku nr 1a stanowiącym ARKUSZ CENOWY do SIWZ a dalej do Oferty Przetargowej. Podane ilości są
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy . Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z
zakupu części produktów wynikające z braku zapotrzebowania na dany lek. Oferowane produkty muszą być
zarejestrowane w Rejestrze Produktów Leczniczych oraz muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż 12
miesięcy.
Rozdział II. - Oferty częściowe.
1. Zamawiający w postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w
arkuszu cenowym (załącznik nr 1a).
2. Wymagane jest, aby oferty częściowe odpowiadały ilości asortymentu określonej dla danego pakietu w
specyfikacji. W przypadku, gdy ilości asortymentu w ofercie częściowej są niezgodne z ilością określoną w
specyfikacji dla danego pakietu oferta zostanie odrzucona w zakresie tego pakietu na podstawie art.89 ust.1
pkt.2 ustawy , jako niezgodna ze specyfikacją.
3. Oferta musi zawierać wszystkie elementy danego pakietu. W przypadku braku chociażby 1 pozycji z pakietu
oferta na ten pakiet zostanie odrzucona.
Rozdział III. - Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział IV. - Termin wykonania zamówienia.
1. Z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych termin
wykonania zamówienia rozkłada się na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Dostawa leków odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego,
stosownym transportem wykonawcy na jego koszt wraz z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez
pracownika Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego.
Rozdział V. - Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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 Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana
wg formuły „ spełnia – nie spełnia”.
Rozdział VI – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) 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
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
3) Kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej, a w przypadku składania ofert na leki psychotropowe i środki odurzające – odpowiednio
wymagane zezwolenia.
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 1:
1) Pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert.
2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, którym mowa w ust. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym. Administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2.2. stosuje się odpowiednio.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) formularz oferty– Zał.Nr 1 do SIWZ;
2) arkusz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1a do SIWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Zał.Nr 2 do SIWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu z postępowania - Zał Nr 3 do SIWZ;
5) wzór umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ;
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w & 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.12.2009 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów są poświadczone
za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z
dopiskiem „ za zgodność”
ROZDZIAŁ VIII
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji.
1. Wszelką korespondencję , w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego
toku zamawiający i wykonawcy zobowiązani są składać we wskazanym terminie w formie pisemnej,
2. W razie przesłania korespondencji w formie innej niż pisemna treść przekazu uważa się za złożoną w terminie
pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona adresatowi przed upływem wyznaczonego terminu, a fakt jej
dotarcia zostanie niezwłocznie potwierdzony przez nadawcę w formie pisemnej.
3. Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania wykonawcy są zobowiązani wysyłać
bądź składać na adres: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie ul.
Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów w pkt. 2 na
numer faksu 062 – 78 455 02 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00..
4. Wykonawcy mogą się zwrócić pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający
wyjaśni treść specyfikacji zgodnie z art. 38. Ustawy . Zamawiający wymaga , aby każde zapytanie do SIWZ
przesłane drogą elektroniczną na adres: zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl miało formę edytowalną , co w
znacznym stopniu ułatwi zamawiającemu udzielanie odpowiedzi na zapytania.
5. Zamawiający zamieści jednocześnie treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej: www.pcm-nzoz-

wieruszow.pl
6.

7.

bez ujawniania źródła zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed terminem składania
ofert zmodyfikować specyfikację z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy. Dokonaną w ten sposób modyfikację
zamawiający przekaże niezwłocznie na swoja stronę internetowa : www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność wprowadzenie zmian do ofert, zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia wprowadzonej modyfikacji.

8.

9.

Wszelka korespondencja pochodząca od wykonawców wymaga dla swej skuteczności dołączenia dokumentów
potwierdzających, że osoba na dokumencie jest uprawnionym w rozumieniu specyfikacji. Powyższe
wymaganie dotyczy sytuacji, gdy zamawiający dysponuje już stosownymi dokumentami złożonymi w toku
postępowania.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest:
- w sprawach merytorycznych - mgr Beata Dymkowska oraz tech. Urszula Gruszka (062) 78 45 522

ROZDZIAŁ IX - Wadium – zamawiający NIE WYMAGA wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
ROZDZIAŁ X - Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni z zastrzeżeniem pkt 2, przy czym bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
2. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o 30 dni.
ROZDZIAŁ XI - Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszystkie określone w specyfikacji dokumenty
muszą być podpisane ( zaparafowane ) przez osobę uprawnioną.
2. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
3. Wszystkie strony oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu
zapobieżenia ich dekompletacji.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty powinny być
parafowane własnoręcznie przez uprawnionego.
5. Pierwszą stronę oferty przetargowej powinien stanowić spis treści zawierający wykaż dokumentów
wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość
wszystkich stron oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez
dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji.
7. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i
spowoduje odrzucenie oferty.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty tj.:
a) koszt sprzedaży
b) koszty transportu krajowego i zagranicznego
c) ubezpieczenie towaru w kraju i zagranicą
d) opłaty pośrednie (np. lotniskowe) i należności celne
e) podatek VAT
f) koszty uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami certyfikatów, zezwoleń i innych dokumentów
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
g) inne
11. Wykonawca składający ofertą przetargowa dotyczącą pakietu nr 7 – w arkuszu cenowym musi zawrzeć
w cenie jednostkowej oferowanych produktów koszty transportu oraz koszty dzierżawy butli.
11.Cenę ( w PLN ) należy podać cyfrą oraz słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
12.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walutach obcych.
13.Oferta powinna zawierać wszystkie konieczne elementy (dokumenty) przewidziane niniejszą specyfikacją.
14.Oferta powinna się składać z dwóch rozdzielnych części. Część pierwsza oznaczona napisem „Dokumenty
jawne” powinna zawierać wszystkie dokumenty określone w specyfikacji z wyjątkiem dokumentów
zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (zastrzeżone w ofercie), które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w drugiej części oferty oznaczonej
napisem „Dokumenty tajne” i nie mogą być zszyte, spięte lub w inny sposób złączone z częścią oferty
zawierającą „Dokumenty jawne”. W przypadku, gdy wykonawca nie zastosuje się do powyższego zalecenia,
zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie treści tych dokumentów.
15.Jeżeli wykonawca nie zastrzeże w ofercie tajności dokumentów, składa wszystkie dokumenty w jednej części
oferty.
16.Wykonawca nie może utajnić dokumentów zawierających informacje, które w trakcie porównania złożonych
ofert podlegać będą ocenie.

17.Wykonawca zgodnie z procedurą opisaną w pkt 18 może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia) do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert.
18.Wprowadzenie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty
podlegającej zmianie tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych
napisem „ZMIANA”
19.Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte bezpośrednio po otwarciu ofert, których zmiana
dotyczy. Dokumenty zawierające zmiany, po stwierdzeniu skuteczności dokonania zmian zostaną dołączone do
oferty, której zmiany dotyczą.
ROZDZIAŁ XII - Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zaadresowana według
poniższego wzoru:

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów
OFERTA NA DOSTAWĘ L E K Ó W PCM/ 3D/2015
Nie otwierać przed 14.10. 2015r. godz.13.30
2. Zewnętrzna koperta powinna zawierać kopertę wewnętrzną oznaczoną nazwą i adresem wykonawcy
zawierającą wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty określone w specyfikacji.
10. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w
Wieruszowie ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów - sekretariat w budynku administracji), nie później
niż do dnia 14.10. 2015 r. do godz. 13.00
Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w
Wieruszowie po terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
3. Wykonawca, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6 może przed upływem terminu składania ofert wycofać
złożoną ofertę.
4. Wycofanie następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty
podlegającej wycofaniu tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych
napisem „WYCOFANIE”.
5. Koperty oznakowane napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
skuteczności wycofania, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
ROZDZIAŁ XIII - Otwarcie ofert.
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10. 2015r. o godzinie 13.30 w siedzibie zamawiającego w Wieruszowie
przy ul. Warszawskiej 104 w budynku „D” – administracja.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda informację o kwocie, jaką przeznaczono na
sfinansowanie zamówienia w poszczególnych pakietach.
2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień
publicznych.
3. Zamawiający prześle niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 w przypadku nieobecności
wykonawcy podczas otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
4. Wykonawcy w celu skorzystania z możliwości przewidzianej w przepisie art. 96 ust. 3 ustawy zobowiązani są
zwrócić się do zamawiającego w formie pisemnej o wyznaczenie w tym celu terminu.
5. Osoba wyznaczona przez wykonawcę , która stawiła się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego
zobowiązana będzie potwierdzić fakt przybycia i skorzystania z możliwości przewidzianej w art. 96 ust. 3
ustawy w stosownym dokumencie określającym datę stawienia się.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczącej
treści złożonej oferty. Nie złożenie wyjaśnień w terminie określonym przez zamawiającego spowoduje
odrzucenie oferty.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w
sposób opisany w art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach wskazanych w art. 89 ust. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ XIV - Ocena ofert.
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie przy wyborze oferty
a) Cena oferty brutto – 90%

b) Dostawa leku w trybie ”cito” – 10%:
- dostawa w ciągu 6 godzin – 10 pkt.
- dostawa w ciągu 12 godzin – 5 pkt.
2. Sposób obliczania wartości punktowej za kryterium
Kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 pkt. (do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi i rachunkowymi).
a) Wartość punktowa ceny brutto jest wyliczana wg. wzoru:
Wartość punktowa kryterium cena = C min x 90
C ob
cmin - cena oferty z najniższą oferowaną ceną
c0b - cena oferty badanej
- Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty i upusty związane z dostawą leków
- Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

b) dostawa leku w trybie „cito” jest wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa kryterium dostawa leku w trybie „cito” = TDn
x 10
TD ob
TD n - termin dostawy najkrótszy
TDob- termin dostawy oferty badanej
3. Ocena końcowa oferty - to suma punktów uzyskanych za obydwa kryteria wymienione w punkcie 1 .
ROZDZIAŁ XV - Wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.
2. Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy, którego ofertę wybrano zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
ROZDZIAŁ XVI - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVII - Warunki unieważnienia postępowania.
1. Unieważnienie postępowania następuje w przepadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ustawy.
ROZDZIAŁ XVIII - Środki ochrony prawnej.
1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy.

Zamawiający:

Załącznik Nr 1
.................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

........................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ

OFERTY
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów

Nawiązując do ogłoszenia z dnia .......................... nr .............................. o przetargu nieograniczonym
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
na stronie internetowej Zamawiającego
www.pcm-nzoz-wieruszow.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na wykonanie
dostawy:
LEKÓW z podziałem na pakiety (7 części)
dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych pakietach:
Pakiet nr 1
Cena netto ........................ zł
Cena brutto ........................ zł
Słownie złotych brutto:..................................................................................
Pakiet nr 2
Cena netto ......................... zł
Cena brutto ........................ zł
Słownie złotych brutto: .......................................................................................
Pakiet nr 3
Cena netto ........................ zł
Cena brutto ………………………… zł
Słownie złotych brutto: .....................................................................................
Pakiet nr 4
Cena netto ....................... zł
Cena brutto .......................... zł
Słownie złotych brutto: .....................................................................................
Pakiet nr 5
Cena netto ..................... zł
Cena brutto …………………………..zł
Słownie złotych brutto: .....................................................................................
Pakiet nr 6
Cena netto ..................... zł
Cena brutto ………………………… zł
Słownie złotych brutto: .....................................................................................
Pakiet nr 7
Cena netto ..................... zł
Cena brutto ………………………. zł
Słownie złotych brutto: .....................................................................................

2. Termin dostawy leku w trybie „cito”:……………………………………….
3. Oświadczam, że :
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także uznajemy się za związanych
określonymi w niej zasadami postępowania.
b) oferujemy 30 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

c) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
d) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym projekcie warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
e) Niniejszym zastrzegamy*/nie zastrzegamy * dokumentów składających się na ofertę przetargową.
f) upoważniamy Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
g) lub jego upełnomocnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu
sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.
h) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 K.K.)
i) Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami*/ z udziałem podwykonawców*
Powierzymy podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia…………………………………………….
………………………………………………………………………………………., o następującej wartości każdej powierzonej
części zamówienia …………………………………………..PLN (*wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).
10.OŚWIADCZAM, że:
a) nie należę do grupy kapitałowej*,
b) należę do grupy kapitałowej I składam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kalitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji I konsumentów
(zgodnie z pkt. 6.3.1. SIWZ)
* niepotrzebne skreślić

12. Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami, do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................

.....................................................................
..................... dnia ................... 2015 r.

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2
............................................
(nazwa i adres wykonawcy)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PCM-ZP/3D/2015 w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę LEKÓW z podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego

Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................
Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Oświadczam(my), że podmiot(y), które reprezentuję(my) spełnia warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22. ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami).

.....................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczątka, data, podpis)

Załącznik nr 3.

............................................
(nazwa i adres wykonawcy)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PCM-ZP/………./2015 w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę LEKÓW z podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego

Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................
Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Oświadczam(my), że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego podmiotu, który reprezentuję(my) w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1. i 2.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013r., poz. 907,984, 1047).

.....................................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczątka, data, podpis)

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych
Wykonawców składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie.

WZÓR

nr PCM-ZP/3D/2015

W dniu …………………...2015.r. w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2013r. poz. 907 ze zmianami)
pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o.
Warszawska 104 98-400 Wieruszów
reprezentowanym przez:
1. Eunika Adamus
2. Anna Śmiech

-

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul.

Prezes
Główny Księgowy

wpisanym ………………………………………..Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………
NIP 100540800 REGON 9970128656
NIP ; REGON 000308548
nazwanym w treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………
……………………………………
……………………………………
NIP………………………………….. REGON ………………………………….
reprezentowanym przez:
1. .....................................................
2. ......................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez zamawiającego oferty przetargowej z dnia
…………..2015r. wraz z załącznikami, sporządzonej na podstawie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę LEKÓW/produktów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
1. Przedmiotem

§ 1.
umowy jest dostawa LEKÓW/produktów medycznych

w zakresie pakietu nr ………… dla
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2. Integralną częścią umowy jest złożona oferta do postępowania przetargowego.
1.
2.
3.

4.

1.

§ 2.
Umowa jest zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia .
Każda dostawa będzie poprzedzona zamówieniem ilościowo - asortymentowym ze strony zamawiającego tj.
pracownika Działu Farmacji Szpitalnej i zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia
LEKI/produkty medyczne, które są przedmiotem niniejszej umowy będą dostarczone do zamawiającego
transportem wykonawcy - na jego koszt i ryzyko. Miejscem dostawy jest magazyn Działu Farmacji Szpitalnej w
Wieruszowie.
W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia leku w tzw. „TRYBIE CITO” w ciągu
……….. godzin– zgodnie z oferta przetargowa z dnia……………………….. .
Przejęcie dostawy przez zamawiającego odbywać się będzie tylko w dni robocze w godzinach od 8.00 do godz.
14.00
§ 3.
Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego przy dostawie. Dostawca (kurier) nie musi być
obecny przy sprawdzaniu dostawy. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych w ciągu 14 dni, natomiast
reklamacje ilościowa w ciągu 7 dni roboczych.

2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku uzasadnionego zakwestionowania dostawy przez zamawiającego
dokonać wymiany danej partii towaru na inną porównywalną, ale nie wyższej wartości.
3. Do każdej dostarczonej partii towarów powinna być dołączona specyfikacja dostawy. Dokumentem tym może
być faktura VAT dostarczona wraz z towarem.
4. W przypadku przedłużenia terminu dostawy lub reklamacji, poza czas określony w umowie ponad 3 dni
zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu interwencyjnego w dowolnie wybranej firmie, zaś
różnicą cen pomiędzy ceną wykonawcy, a ceną zakupu interwencyjnego – zamawiający obciąży wykonawcę w
niniejszej umowy.
§ 4.
1. Przedmiot umowy będzie dostarczany w cenach wyszczególnionych w załączniku do oferty przetargowej
(arkusz cenowy) stanowiącym jej integralną część.
2. Wartość umowy wynosi:
Pakiet nr ……………….
- wartość umowy netto wynosi - …………………………. zł - wartość umowy brutto wynosi - ………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………./100)
3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za towar zgodnie z ustaloną na etapie postępowania
przetargowego cenę.
4. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty zakupu, transportu i rozładunku.
Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu dokonania dostawy.
5. Podana cena jest stała.
W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wy łącznie w przypadkach:
a) zmiany stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
b) zmian cen urzędowych leków/wyrobów medycznych wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego
Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych
leków, a także skreślenia leków/wyrobów medycznych z wykazu leków objętych cenami urzędowymi,
Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar
oferowany jest po cenie niższej.
c) zmian stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz,
d) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów leków/wyrobów medycznych na podstawie
dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura)
e) zmian kursu waluty powyżej 5% w przypadku leków/wyrobów medycznych importowanych, zgodnie z tabelą
NBP,
f) zmiany wymienione w ppkt. a) b) c) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich
odpowiednich przepisów, natomiast zmiany wymienione w ppkt. d) i e) mogą być dokonywane na wniosek
wykonawcy w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy,
g) w przypadku szczególnych okoliczności – takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają
możliwość dostarczenia odpowiedników preparatów objętych umową.
h) strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny
objętej umową.
i) w przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych umową dopuszczają
możliwość rozwiązania umowy w sporej części.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia tj.± 20% szacunkowo podanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w arkuszu cenowym.
§5
Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty dokonania
dostawy i otrzymania faktury przez zamawiającego.
§ 6.
Strony ustalają odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w dostawie w odniesienie do terminu określonego w §2 pkt.3 niniejszej umowy w wysokości 0,2%
wartości niedostarczonej dostawy za każdy dzień opóźnienia dostawy
b) zwłokę w opóźnieniu dostawy zamiennej, należnej w wyniku reklamacji w wysokości 0,2% wartości
zakwestionowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do ustalonego terminu
dostawy,

c) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
Łączna wartość kar umownych określonych w punkcie 1a i 1b nie może przekraczać 20% wynagrodzenia
określonego w §4 ust.2 . Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne – wykonawca będzie
zobowiązany do pokrycia faktycznie powstałej szkody.
§ 7.
Zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku określonym w art.144 Ustawy – „Prawo
zamówień publicznych”
§ 8.
W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art.145 Ustawy –„Prawo zamówień publicznych”.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy-„ Prawo zamówień
publicznych” i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 10.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby
zamawiającego.
§ 11.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

.................................................
(wykonawca)

...............................................
( zamawiający )

