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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego o nazwie:

„Dostawa LEKÓW z podziałem na zadania
dla
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie”

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

5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4

- Rozdziały od 1 do 19.
- Formularz oferty
- Arkusz cenowy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczeniu z postępowania
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
- Wzór umowy

Zatwierdzam: ………………………………………………………..
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1.

Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia stanowi: dostawę LEKÓW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
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 Oferty Przetargowej. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy . Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części leków 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.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przetargowej, w skład której wchodzą suplementy diety,
lecz wyłącznie produkty zarejestrowane jako leki.
2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje ogólne.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
28.12.2015r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 Nr 2254), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.1126).
2.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub dane zadanie/zadania w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty na całość zamówienia lub na dane zadanie/zadania wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną
odrzucone przez Zamawiającego..
2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań 4. Za ofertę częściową
Zamawiający uzna ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert na pojedyncze pozycje.
2.3. Wykonawcy mogą składać ofertę do wszystkich zadań lub tylko do jednego.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.
pkt. 7 ustawy.
2.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w walutach obcych.
2.10. Zamawiający, żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, której zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę Firm podwykonawców.
2.11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
2.12. Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na które zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o której
mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy.
2.15. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24aa Ustawy, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodległa wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3.

4.
5.

6.

7.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków..
Kody według CPV: 33.69.00.00-3.
3.2. Oferowane leki/produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z 06.09.2001r.Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45., poz. 271 ze zm.) oraz w przypadku składania ofert na ten asortyment
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenie
Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z Prawem
Farmaceutycznym (Dz. U. z 2008r., Nr 45., poz. 271 ze zm.).
3.3. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi
oraz prekursorami grupy I-R zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2012r. poz. 124 tekst jednolity z późn. zm.).
3.4. Załącznik nr 2 do SIWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany wg nazw
międzynarodowych, ilości, postaci lub innych.
3.5. W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji w danym zadaniu w chwili przygotowywania oferty (np. brak
produkcji, itp.), należy o tym fakcie niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego, z podaniem:
które zadanie, jaka pozycja. W tej sytuacji kiedy:
a) jest brak produkcji leku, brak dostaw do kraju, brak rejestracji, jest tymczasowe wstrzymanie
produkcji preparatu – Zamawiający prosi o wycenę leku z podaniem tej informacji (cena leku
ostatnio obowiązująca).
3.6. Dla opisanej postaci farmaceutycznej Zamawiający dopuszcza:
3.6.1. zamiennie zaoferowanie tabletek, tabletek powlekanych, tabletek drażowanych, drażetek,
kapsułek, kapsułek twardych, kapsułek elastycznych itp. Zamawiający nie zezwala jedynie
zamiany tabletek na kapsułki
3.6.2. zamiennie zaoferowanie ampułek, fiolek, ampułkostrzykawek, wlewów, butelek, flakonów itp.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania z każdą partią przedmiotu zamówienia ulotki w języku
polskim, zawierającej wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o przedmiocie
zamówienia, w tym sposobu magazynowania i przechowywania.
Termin wykonania zamówienia:
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia 01.11.2017r.
Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy
5.2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń sporządzonych zgodnie ze wzo
rem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5.3. Zamawiający informuje, że oświadczenia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego:
www.pcm-nzoz-wieruszow.pl, gdzie znajduje się również SIWZ.
5.4. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z
Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
5.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa oświadczenia dotyczące podwykonawców.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę , w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15.05. 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2015r., poz. 978 z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm.)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia.
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O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
7.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
7.1.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ważnej
Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanych na podstawie ustawy z
dn. 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45., poz. 271 ze zm.), w przypadku
zaoferowania leków,
7.1.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem zezwole
nia na obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami grupy I-R
zgodnie z ustawą z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 tekst
jednolity z późn. zm.).
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
7.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy w/w
dokument, składa dokument o którym mowa w pkt. 7.5.1. SIWZ w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 14i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której doku
ment miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierają
cym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, ad ministracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
7.2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
Zalega opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetka
mi lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub Roz
łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
7.2.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysta
wionego nie wcześnie niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
7.2.4. Oświadczenia Wykonawcy:
7.2.4.1.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumen
tów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
7.2.4.2. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne,
7.2.4.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dn.
12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz, U. z 2016r., poz. 716)
7.2.5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
Ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 5 Ustawy Zamawiający żąda:
7.3.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w terminie nie dłuższym niż 6 dni dni od dnia doręczenia wezwania aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa wart. 25 ust. 1 Ustawy.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3 SIWZ, składa:
7.5.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy
7.5.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
7.5.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
7.5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.5.3. Dokumenty o których mowa w pkt. 7.5.1. i 7.5.2.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. 7.5.2.1. SIWZ,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.5.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.5.3. SIWZ stosuje się
odpowiednio.
7.5.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.6.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
7.6.1. w przypadku zaoferowania produktów leczniczych należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, że
oferowane leki posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne. Na każde pisemne wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od dnia wezwania, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów
lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
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bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.9. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
7.10. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.8. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
oświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą
7.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
7.13. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.14. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zama
wiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.15. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
7.15.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.15.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
7.15.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.16. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 7.2. i 7.3. SIWZ.
7.17. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 7.2. i 7.3. SIWZ,
dotyczących podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy.
7.18. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
7.19. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
7.20. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 7.12. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
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lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
7.20.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.20.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
7.21. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę wspólną lub Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty
opisane powyżej. Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz
każdego z podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

8. Oferta wspólna.
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 8.1.
8.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 8.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
8.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem
(liderem) był jeden z partnerów.
8.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
8.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia,
8.5.4. partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu,
8.5.5. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum,
8.5.6. składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez
poszczególne podmioty konsorcjum.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
9.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
9.2 Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty złożone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:
9.3.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012r. Prawo pocztowe,
9.3.2. za pośrednictwem faksu,
9.3.3. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07. 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dn.18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.5 Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.6 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane zapytania.
9.7 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
9.8 Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do siedziby
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
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9.9 Jeżeli wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do siedziby Zamawiającego, po upływie
terminu składania wniosku (zapytania), o którym mowa w pkt. 9.8. lub będzie dotyczył udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek (pytanie) bez rozpatrzenia.
9.10 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o których
mowa powyżej.
9.11 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami), Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieszcza na swojej stronie internetowej.
9.12 W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
9.13 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
9.14 Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres: apteka@pcm-nzoz-wieruszow.pl Zamawiający wymaga, aby zapytania
kierowane pocztą elektroniczną składano w wersji edytowalnej , co znacznie usprawni Zamawiają
cemu udzielanie odpowiedzi .
Adres do korespondencji listownej:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
UL. Warszawska 104 98 – 400 Wieruszów
9.15 Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania :
- Urszula Gruzka – Dział Farmacji Szpitalnej - tel. 62 78 45 522
9.15.2. w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 10. Wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

11. Termin związania ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.3. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą albo nie wniesie wadium na
przedłużony okres lub w terminie określonym w art. 46 ust. 3 Ustawy zostanie wykluczony z
postępowania.

12. Opis sposobu przygotowania ofert:
12.1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
12.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.3. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek
zmian, bez zgody Zamawiającego.
12.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, jeżeli z
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
12.5. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego
rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w
przypadku spółek cywilnych), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis
takiego pełnomocnictwa, wystawionego do reprezentowania Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
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12.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
12.7. Forma oferty:
12.7.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną lub faksem.
12.7.2. oferta napisana będzie na komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę (-y)
uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli –
reprezentowania na zewnątrz wraz z pieczątką (-ami) imienną (-ymi),
12.7.3. Wszystkie miejsca oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być
parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. W
przypadku podpisu nieczytelnego należy podpis opatrzyć pieczęcią imienną.
12.7.4. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12.7.5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty –
oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWZ. Podpis (-y) nieczytelne należy opatrzyć imienną pieczęcią. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem dokonywane jest przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania
firmy na zewnątrz.
12.7.6. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.
12.8. Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać:
12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
12.8.2. wypełniony załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy.
12.8.3. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenia
12.8.4. dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 7.6. SIWZ
12.9. Wykonawcy proszeni są o spięcie dokumentów w sposób trwały oraz ponumerowanie kolejno
zapisanych stron.
12.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
12.10.1. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i
formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem
„zamiana” lub „wycofanie”,
12.10.2. koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
12.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy protokół wraz z załącznikami (oferty, opinie
biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Po otwarciu ofert, na wniosek zainteresowanego, zamawiający udostępni, przed zakończeniem postępowania, dokumenty podlegające
udostępnieniu.
12.12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, tj. m.in.: nazwy i
adresy informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków
płatności.
12.13. Za tajemnice przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:
12.13.1. są nieujawnione do wiadomości publicznej,
12.13.2. posiadają wartość gospodarczą (np. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa),
12.13.3. przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie składania
ofert (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone
informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca
nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający
będzie miał prawo do odtajnienia tych informacji.
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12.14. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu
formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio
oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w
odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
12.15. Ujawnienie dokumentów odbywać się będzie wg zasad: osoba zainteresowana winna złożyć pisemny
wniosek do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów w sprawie postępowania przetargowego,
po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia
dokumentów.
12.16. Ofertę należy złożyć w taki sposób, aby zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło to
żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez
osoby nie upoważnione. Kopertę należy zaadresować:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
UL. Warszawska 104 98 – 400 Wieruszów
OFERTA PRZETARGOWA - LEKI – PCM-ZP/2D/2017 Nie otwierać przed dn. 15.09.2017r., godz. 14:00
12.17. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
12.18. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
UL. Warszawska 104
98 – 400 Wieruszów
(Budynek Administracji) - Sekretariat
(Sekretariat jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.09.2017r. do godz. 13:30.
13.2. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej opisane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji
przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona
po terminie, nie będzie brała udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.
13.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta złożona
po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
13.4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2017r. o godz. 14:00, adres jw.,
Otwarcie ofert jest jawne.
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach – jeżeli dotyczy.
13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie; ceny ,terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach – jeżeli dotyczy.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.
14.1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto.
14.2. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie
obowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Cena podana w ofercie
powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z dostawą: wartość oferowanego
przedmiotu zamówienia, koszty transportu loco Zamawiającego, koszty ubezpieczenia w kraju i za
granicą, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne, jeżeli występują. Ceną oferty jest więc cena brutto,
czyli całkowita wartość, jaką Zamawiający zapłaci za realizację umowy.
14.3. Zaokrąglenia cen w złotych w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) w kolumnach Wartość
netto, Wartość VAT, Wartość brutto należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1.
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
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14.4. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do
wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów
niezbędnych do wykonania zamówienia.
14.4. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z wzorem: cena netto x ilość = wartość netto + wartość VAT
= wartość brutto. (Wartość netto, Wartość podatku VAT i Wartość brutto muszą być przedstawione z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, składając natomiast ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.(punkt 11 Formularza ofertowego).
14.6. Jeżeli wymagane przez zamawiającego kwoty określone w opisie sposobu oceny warunku dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut
obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym dniowi zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie
kryteriów, sposób oceny ofert.
15.1. Ocena ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania zostanie
dokonana wg niżej opisanych kryteriów:
15.1.1. Oferowana cena brutto oferty: 60%.
cena minimalna
ilość pkt. za cenę oferty = ---------------------------- x 0,60 x 100
cena oferowana
W kryterium cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
(zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki).
15.1.2. Termin dostawy: 40%.
najkrótszy termin dostawy
ilość pkt. za termin dostawy = --------------------------------------------------- x 0,40 x 100
termin dostawy w ofercie badanej
W zakresie terminu dostawy każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana następująca liczba
punktów: - 5 do 7 dni roboczych – 0 punktów
- 3 do 4 dni roboczych – 1 punktów
- 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów
15.2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie (łącznie w dwóch kryteriach) uzyska
największą ilość punktów. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie
kryteria określone w niniejszej SIWZ.
15.3. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert
będzie brał pod uwagę cenę brutto zadania.
15.4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
15.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 Ustawy o:
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt. 16.1. ppkt.
b) SIWZ, zawiera wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę
Zamawiający uznał za niewystarczające.
16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o której mowa
w pkt. 16.1. na stronie internetowej.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. 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.
18.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.
18.2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
19.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
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Załącznik Nr 1

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

FORMULARZ

OFERTY

dla

Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie”
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl na wykonanie
dostawy LEKÓW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie oferujemy wykonanie dostawy objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych zadaniach:
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: .....................................................................................
1. Termin dostawy leku :……………………………………….
2. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami (w
tym ze wzorem umowy i opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w nich zawarte.
4. Oświadczamy, że jesteśmy małym*/średnim* Przedsiębiorcą.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, załączone do oferty w osobnym opakowaniu
z napisem: Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. (załączyć dokument w którym
Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – vide 12.11. – 12.14.
SIWZ) *
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8. Niniejszym informujemy, iż nie zastrzegamy dokumentów składających się na ofertę przetargową.*
9. Upoważniamy Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie lub
jego upełnomocnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich czynności mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.
10. Upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
12. Dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców.*
13. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami

a) …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….….
(podać nazwę)

w zakresie …………………………………..……………………………,* (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców)
14.Niniejszym oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, że na przedmiot zamówienia, na który składamy niniejszą ofertą powstaje / nie powstaje* u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT. W przypadku, gdy u Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT, należy wskazać nazwę (rodzaj) usługi, których usługa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz należy wskazać ich wartość bez kwoty podatku. (wykaz towarów należy załączyć do oferty na odrębnym dokumencie, wskazując dodatkowo, które zadanie i która pozycja w danym zadaniu).

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

Załączniki do oferty: (Wypełnia Wykonawca)
1.
2.
3.
4.
5.

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

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od pomiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa LEKÓW z podziałem na
zadania” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie , oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
(wypełnić jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., w następujących zakresie: ……………………………………….………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

……..……………………………………………………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od pomiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa LEKÓW z podziałem na
zadania” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………….………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………
ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
(wypełnić niniejszego oświadczenie, jeżeli dotyczy)

…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

……………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
(wypełnić, jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEDiG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………….……………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………………………….
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………………………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(Wypełnia Wykonawca lub pełnomocnik w przypadku Konsorcjum
albo upoważniona przez Wykonawcę osoba)

Nazwa i adres Wykonawcy (pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):
…………………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………….…………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)
……………………………………………..……………………………………………………………………..
…………………………………………..………………………………………………………………………..
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa LEKÓW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie ”
oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi stronie internetowej zamawiającego (www.pcm-nzoz-wieruszow.pl), co następuje:
1. przynależę / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184 ze zm.).
(UWAGA! w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
*wybrać odpowiednio

…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym

oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………………………….…
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, podpis)
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WZÓR UMOWY nr PCM-ZP/2D/2017
W dniu ……………….2017r. w Wieruszowie, w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2015r. poz. 2164
ze zmianami) pomiędzy:
POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY
Ul. Warszawska 104,
98-400 Wieruszów
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS : 0000309670, NIP : 9970128656, Regon : 100540800 reprezentowanym przez:
1.

Prezes Zarządu - Eunikę Adamus

zwanym dalej Zamawiającym ,
a:
…………………………………………..
Ul ……………………………………….
………………………………………….
NIP ………………………………………Regon ……………………………………
Reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w leki w zakresie zadania nr …
stanowiących załącznik do niniejszej umowy.
2. Poszczególne dostawy następować będą na podstawie telefonicznych, pisemnych lub elektronicznych (email) zamówień, składanych przez Dział Farmacji Szpitalnej Zamawiającego.
3. Dostawa musi być wykonywana zgodnie z SIWZ, przedmiotem zamówienia, z obowiązującymi przepisami,
normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach.
4. Dostawy przedmiotu umowy w asortymentach i ilościach określonych przez Zamawiającego następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy
§2.
Integralnymi częściami niniejszej umowy są : Oferta Wykonawcy oraz SIWZ zamawiającego.

§3.
1.

2.

Wykonawca gwarantuje, że w przypadku produktów leczniczych, dostarczanych w ramach niniejszej umowy,
produkty te będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i ważnym okresie przydatności do
użycia oraz posiadające aktualne dopuszczenia do obrotu zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne. Na każde
pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich atestów i świadectw
dopuszczających do obrotu dany produkt.
Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy
będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu.

§ 4.
1.

2.

3.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji zamówień w terminie nie dłuższym niż
.......dni dla całego przedmiotu zamówienia, a w przypadku zamówień „cito” do 24 godzin, od daty otrzymania zamówienia.
Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 następować będzie sukcesywnie w okresie trwania
umowy, zgodnie z ust. 1., bezpośrednio do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego, w godzinach od 8.00.
do 14.00, jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, z wyłączeniem zamówień „cito”.
Zamawiający wymaga dostawy towaru łącznie z fakturą.
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3.

Dla produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu w Polsce, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta bez konieczności uzyskania
pozwolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.21.03.2012r.(Dz.U. z 2012r.,poz. 349)
dopuszcza się wydłużony termin dostawy do 30 dni kalendarzowych, który nastąpi po uprzednim dostarczeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania potwierdzonego przez Ministra do spraw zdrowia.
4. Transport (warunki dostaw do Zamawiającego) przedmiotu umowy Wykonawca realizować będzie zgodnie z
wymaganiami określonymi przez producenta produktu/artykułu oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną opisaną
w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.26.07.2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
–Dz. U. Nr 144 poz. 1216.
5. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy pod warunkiem, że został on mu dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. W przypadku niemożności wykonania dostawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości, asortymentu i cykliczności
dostaw w ramach ilości określonych w formularzu cenowym.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 1, a okres
opóźnienia będzie dłuższy niż 24 godziny, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u
innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze)
bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą
różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby
zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w
związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do
odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.
9. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego
w trybie określonym w ust. 8.
10. Reklamacje ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 5dni roboczych od ich
zgłoszenia, a reklamacje jakościowe Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych od ich
zgłoszenia przez Zamawiającego. Uzasadnione koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.
11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem
faxu z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji
zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie
oddziałów szpitalnych.
§5.

Czas trwania umowy: 24 miesiące od dnia 01.11.2017r.
1.
2.

3.

4.
5.

§6.
Cenę umowy na dzień jej zawarcia, stanowi suma wartości zadań, na które została podpisana umowa.
Wynagrodzenie umowne ustala się w oparciu o formularz cenowy dla przedmiotu umowy w wysokości:
Pakiet nr…………………….
wartość netto:…………………………. zł
wartość brutto: …………………………zł
(słownie: ……………………………………………………………./100))
Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w „Formularzu cenowym” stanowiącym
integralną część umowy.
Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu i ubezpieczenia
do czasu wydania Zamawiającemu, cło, opłaty graniczne, podatek VAT, koszty dostaw oraz wszystkie inne
koszty nie wymienione ,a konieczne do poniesienia w celu należytego wykonania umowy.
Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu.
Zapłata nastąpi w przeciągu 6 0dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
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6.

Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, z zaznaczeniem
nazwy dostarczonego produktu.
7. Płatność faktur dokonywana będzie z konta Zamawiającego
8. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, który będzie służył do rozliczeń pomiędzy stronami umowy:
......................................................................................................................
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 9970128656
10. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej
powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
11. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody, przez podmiot,
który utworzył SPZOZ w Kępnie PCM Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie(art. 54 ust. 5 Ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)
12. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy –asortymentu produktów i
ilości, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że zmniejszenie
zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości określonej niniejszą umową.
13. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w trakcie trwania umowy w związku ze zmianą cen:
a) W przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych dla
Świadczeniodawcy w rozumieniu art.9 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011r.o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(zwanej dalej ustawą
refundacyjną) poniżej ceny zawartej w umowie (zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega
obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany – powyższa zmiatana wymaga
zachowania formy aneksu,
b) w przypadku umieszczenia produktu leczniczego objętego niniejszą umową na liście leków refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej. Zmiany cen urzędowych następować będą z dniem obowiązywania przepisów powszechnie obowiązujących wprowadzających te zmiany i nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy.
c) W przypadku wzrostu ceny urzędowej produktów leczniczych (art.9 ust.1 ustawy refundacyjnej) cena
Umowna może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art.9ust.1 ustawy refundacyjnej –zmiana taka wymaga formy aneksu.
d) w stosunku do produktów leczniczych pochodzących z importu -wyłącznie w przypadku
zmiany kursu waluty, za którą sprowadzony jest produkt, o średni wskaźnik wzrostu/spadku kursu waluty, ustalony na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego z dnia bezpośrednio poprzedzającego
dzień złożenia wniosku dla produktów
e) Zmiana możliwa będzie w przypadku, gdy średni kurs danej waluty zmieni się powyżej 5%
w porównaniu z kursem danej waluty z dnia obowiązywania umowy.
f) Zmiana ceny może nastąpić na pisemny wniosek Stron, jednak nie częściej, niż raz na 6 miesięcy. Wniosek
musi być udokumentowany i złożony co najmniej na 14 dni roboczych przed proponowanym wprowadzeniem zmian stosowanym aneksem, który przygotuje Wykonawca.
g) fw przypadku produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy na podstawie zgody Ministra właściwego
do spraw zdrowia, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia pacjenta dopuszcza się w sytuacjach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy możliwość zmian ceny –w takiej sytuacji zmiana ceny musi być
udokumentowana, cena winna zostać skalkulowana z uwzględnieniem maksymalnie korzystnych dla Zamawiającego składników cenotwórczych np. zastosowanie marży minimalnej, itp.). Zmiana taka może
odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego oraz po dostarczeniu właściwej dokumentacji.
h) na leki i środki objęte cenami umownymi, które pozostają stałe przez okres 12 m-cy, a po tym terminie
mogą być waloryzowane o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg
wskaźnika GUS, nie częściej niż w okresach rocznych. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności , przygotowanego przez Wykonawcę.
14. Dokonanie waloryzacji wynagrodzenia umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 13 wymagać będzie
załączenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistnienie podstawy prawnej do dokonania waloryzacji umowy. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach
Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.
15. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego, w razie zmiany:
15.1.wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
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15.2.zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
16. W przypadku o którym mowa w ust. 15 każda ze stron umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Uzgodnione zmiany wynagrodzenia będą
obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
17. Ponadto, w przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto pozostanie bez
zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku
obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego, bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy.
§7
1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:
..............................................................................................................................
2. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu podwykonawcy.
3. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego
przez jego podwykonawców.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
§ 8.
1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego w
chwili odbioru zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych, utracie, szkodach i innych niezgodnych z postanowieniami umowy zdarzeniach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca musi być poinformowany w ciągu 3 dni od dnia dostawy, a o braku dostawy –w ciągu 3 dni od dnia, w którym dostawa miała
nastąpić.
§ 9.
1. Ustala się termin przydatności do używania zamawianego asortymentu na okres wskazany przez producenta,
jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy,
2. W przypadku dostarczenia partii asortymentu o terminie przydatności krótszym niż 12miesięcy,Wykonawca
zobowiązuje się bezpłatnie wymienić na towar z dłuższym terminem przydatności. Wniosek Zamawiającego o
wymianę asortymentu na inny z właściwym terminem ważności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na
krótszy termin przydatności.
3. Wykonawca dostarczać będzie z każdą partią danego asortymentu ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w tym o sposobie jego magazynowania i przechowywania.
4. W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje
się do uwzględnienia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty odbioru towaru. W przypadku pomyłki
asortymentowej ze strony Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i wymiany
towaru w ciągu 5 dni roboczych od zwrotu towaru.
5. Jeżeli nastąpi zwrot towaru Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w ciągu 7 dni od
daty zwrotu towaru.
§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) Opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,4% wartości brutto
nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej
niż 14 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10ust. 1 lit.c).Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
str. 22

b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% od wartości brutto reklamowanego towaru za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 04% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia
c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto
2. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo
żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający może, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku co najmniej jednej z niżej
wymienionych okoliczności:
a) trzykrotnego opóźnienia w dostarczeniu towaru przez Wykonawcę od ustalonego w § 4, ust.1 terminu
dostawy,
b) dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy z wadami i zastosować kary umowne wynikające z zapisu
§ 10, ust.1, lit.c.
§ 11.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych niniejszą umową, może nastąpić
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego produktem o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem,
że musi on być tożsamy w zakresie nazwy międzynarodowej, substancji czynnej, składu, a jego cena jednost
kowa netto musi odpowiadać cenie pierwotnie oferowanego produktu w ofercie. Powyższa zmiana wymaga
zgody Zamawiającego –powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu.
3. Dopuszczalna jest możliwość dostawy asortymentu w innej wielkości opakowania, stężeniu jednostkowym,
dawce niż podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem zachowania ceny za dawkę zgodnie z w/w ofertą
(proporcjonalnie). Możliwość taka dopuszczona jest tylko za zgodą Zamawiającego –powyższa zmiana nie
wymaga zachowania formy aneksu.
4. W przypadku , gdy nie ma możliwości dostarczenia produktu pierwotnie oferowanego od danego producenta/dystrybutora, w wyniku decyzji wydanej przez właściwe organy wstrzymującej produkcję i/lub dystrybucję
lub producent nie spodziewanie zakończył jego produkcję, Zamawiający dopuszcza zmianę dostarczanego
produktu wg zasad opisanych w ust. 2 i 3. W takim przypadku zmiana ceny dostarczonego asortymentu,
spowodowana zmianą producenta/dystrybutora może nastąpić za zgodą Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przyczynę niemożliwości dostarczenia asortymentu pierwotnie oferowanego oraz zmianę ceny –powyższa zmiana wymaga zachowania formy aneksu.
5. W przypadku, gdy produkt leczniczy objętą niniejszą umową zawierający substancję czynną wymienioną w
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia„w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” w części dotyczącej leków dostępnych w ramach programu lekowego w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu
określonym stanem klinicznym nie będzie znajdować się w kolejnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dostarczanego produktu na produkt równoważny wymieniony w tym
obwieszczeniu (zawierający tę samą substancję czynną i mający tą samą drogę podania). Zmiana taka odbyć
się musi jednak z zachowaniem ceny umownej i uwzględnieniem wysokości limitu terapii proponowany lekiem - powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu.
6. Ponadto, w przypadku opisanym w ust. 5 w sytuacji braku możliwości zaoferowania przez Wykonawcę równoważnego produktu leczniczego znajdującego się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania realizacji umowy w zakresie zakustr. 23

7.

8.

9.
10.

pu produktu leczniczego nie znajdującego się w w/w Obwieszczeniu. Okoliczność ta nie upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umowny przewidzianych w umowie.
W sytuacji udokumentowanego braku dostępności produktu leczniczego objętego niniejsza umową
lub jego odpowiednika dopuszczonego do obrotu, umożliwia się zastąpienia go innym produktem stanowiącym jego odpowiednik dostępny na podstawie zgody Ministra właściwego do spraw zdrowia lub czasowego
dopuszczenia do obrotu, jeżeli produkt leczniczy jest niezbędny dla ratowania życia i zdrowia pacjenta. W takim przypadku dostawa oraz cena odpowiednika musi być zaakceptowana przez Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy, o okolicznościach uzasadniających brak asortymentu objętego umową
oraz wysokość ceny –powyższa zmiana wymaga zachowania formy aneksu.
W przypadku asortymentu, którego nazwa, postać lub podmiot odpowiedzialny zostały w procedurze
rejestracyjnej zmienione z zachowaniem pozostałych zapisów (m.in. nr rejestracyjny, substancja czynna,
droga podania i wskazania), Zamawiający dopuszcza jego dostarczenie, po zapoznaniu się z dokumentacją i
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są
korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12.

1.
2.
3.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,poz. 2164ze zm.),
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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