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Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm. ), zwanej dalej
„ustawą Pzp” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” mają zastosowanie przepisy cyt. ustawy.
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 3 tj. Formularzu
cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej), a warunki dotyczące realizacji
zamówienia zostały określone w projekcie umowy - Załączniku Nr 5 siwz.
3. Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty równoważnej.
Produktem leczniczym równoważnym będzie produkt odpowiadający określonej przez
Zamawiającego nazwie międzynarodowej.
4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje :
6.1. zamówień uzupełniających
6.2. umowy ramowej.
6.3. wykorzystania aukcji elektronicznej.
6.4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6.5. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Rozdział III. Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące
Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału, o
których mowa w art. 22.ust. 1 ustawy Pzp tj:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże iż posiada uprawnienia do
wykonywania działalności, zgodnie z ustawą – Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008r. Nr 45,
poz. 271 ze zm.)

b. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w pkt. 1.a – 1.d winien spełnić co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Warunek określony w pkt. 2 i 3 powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.
Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
A. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, do oferty należy załączyć :
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.
1 ustawy Pzp, wypełnione wg wzoru Załącznika Nr 1 siwz
2. koncesję, zezwolenie lub licencję uprawniającą do prowadzenia działalności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy
wykonawcy wspólnie.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
należy złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią
wzoru Załącznika Nr 2 siwz,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 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
Dokumenty o których mowa w lit.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 siwz.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
D. Inne wymagane dokumenty :
1. wypełniony Formularz cenowy (specyfikacja ilościowo-asortymentowa) - Załącznik Nr 3
2. pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku
jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z
dokumentów dołączonych do oferty.
3. dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty
oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu
– tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do Formularza oferty mogą być
a) przedstawione w formie oryginału,
b) przedstawione w formie kopii potwierdzonej „Za zgodność z oryginałem” przez
uprawnione osoby. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej. Jeżeli osoba / osoby podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i
musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
Rozdział VI. Oferty składane przez Wykonawców występujących wspólnie.
1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
występujących wspólnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy .

4. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Rozdział VII. Podwykonawstwo
1. W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy/
podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w Formularzu oferty na część zamówienia
które im powierzy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym
powierzył wykonanie części zamówienia
Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Przekazywanie informacji w prowadzonym postępowaniu między Wykonawcami i
Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej lub za pomocą faxu. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazuje informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej
potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po tym terminie, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
5. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
specyfikację bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej.
6. Adres do korespondencji: Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób
Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza, Ośrodek Alzheimerowski
Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa
Godziny i czas pracy : dni robocze od godz. 7:00 do 14:35
7. Osobą upoważnioną do kontaktu się z Wykonawcami jest :
- Aurelia Sienkiewicz tel. 509 289 332, fax 076 ) 843 60 30
Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Rozdział X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny .
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski i poświadczony przez Wykonawcę.
5. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem itp. powinny
być parafowane przez Wykonawcę.
6. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
7. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą :”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r nr 153 poz. 1503 ze zm. )” i dołączone do oferty. Zaleca się
aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ścinawie, ul. Jana Pawła II nr 12,
sekretariat, w terminie do dnia 23.01.2015r do godz. 11.00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób uniemożliwiający
przypadkowe jej otwarcie.
3. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz
dopiskiem: „oferta na dostawę produktów leczniczych”
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem
terminu do składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być
przygotowane i odpowiednio oznaczone ”zmiana” / „wycofanie”.
6.Wykonawca nie może zmienić lub wycofać oferty po upływie terminu na składanie ofert.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
7. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego,
w Ścinawie, ul. Jana Pawła II nr 12, w dniu 23.01.2015r o godz. 12:00
8. Otwarcie ofert jest jawne.
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Ilekroć w niniejszej siwz jest mowa o cenie, należy przez to rozumieć cenę w znaczeniu
art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz.U.Nr 97, poz.1050 ze zm)
2.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego
Formularz cenowego i przedstawiona w składanej ofercie.
3.Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej siwz,
powinien w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
też prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5.Stawka podatku vat musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r o podatku
od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
6. Cenę oferty należy wyliczyć wg następującego wzoru :
Cena jedn.netto x liczba jedn. miar = wartość netto + kwota podatku vat = wartość
brutto
7.Wszystkie ceny w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku
8.Jeżeli zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium: najniższej ceny
2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków i formalnej poprawności ofert, spośród ofert,
które nie zostały odrzucone, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj.
oferty z najniższą ceną.
Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, o miejscu
i terminie podpisania umowy.
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Postanowienia przyszłej umowy zawiera projekt umowy załączony do niniejszej siwz.
Rozdział XVIII. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
kryterium wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp ( zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty ) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.
Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 09.08.2013r poz.907 ze zm.) przysługuje
odwołanie wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp.
Rozdział XX. Postanowienia końcowe
Integralną część SIWZ stanowi Formularz oferty oraz następujące Załączniki :
Załącznik Nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 3 - Formularz cenowy ( specyfikacja ilościowo – asortymentowa ),
stanowiący po wyborze oferty Załącznik Nr 1 do umowy
Załącznik Nr 4 - informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Projekt umowy

Znak sprawy: ZP / 01 / 2015
...........................................................
miejscowość, data

..........................................................
pieczęć wykonawcy

WYKONAWCA – pełna nazwa
.....................................................................................................................................................................................

Adres wykonawcy
........................................................................................................................................
Województwo:...............................................................................................................
Tel / fax: ........................................ / ...........................
Regon:................................................................

Formularz

NIP: .....................................

oferty

dla
Ośrodka Badawczo – Naukowo – Dydaktycznego
Chorób Otępiennych
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa
1. Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu na dostawę
produktów leczniczych
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie
określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za :
cenę brutto .............................................................. złotych
słownie : .............................................................................................................
........................................................................................................................... zł
zgodnie z Formularzem cenowym w załączeniu.

2. Oświadczamy, że zadanie jw. wykonamy zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na jego warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zaoferowane produkty lecznicze posiadają dokumenty
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w placówkach służby zdrowia na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi
odpowiednio w ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych ( Dz. U z
2010r Nr 107 poz. 679 ) oraz ustawie z dnia 6 września 2001r Prawo
farmaceutyczne (t.j Dz.U z 2008r Nr 45, poz. 271 ze zm. ) oraz deklarujemy ( na
każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania ) przedłożenie ich Zamawiającemu.
7. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie zgodnym z wymaganiami SIWZ.
8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera / nie zawiera* na stronach nr od
............. do ............ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia powierzamy podwykonawcy /
podwykonawcom:…………………………………………………………………………
..................................................................................................................................
........................................................................................................(jeżeli dotyczy)*
10. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z
aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
11. Do kontaktów w sprawie oferty upoważniamy: ....................................................
telefon: ...........................................................
12. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa się z …………... stron.
Załącznikami do niniejszej oferty są :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

............................................................................................
Podpis osoby ( osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1
Znak sprawy: ZP / 01 / 2015

Wykonawca :

Zamawiający :
Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny
Chorób Otępiennych
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Ośrodek Alzeheimerowski Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II nr 12 59-330 Ścinawa
OŚWIADCZENIE

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r ( DZ.U z 09.08.2013r poz.907 ze. zm. ) Prawo zamówień
publicznych, a w tym:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

...................................... dnia .................... 2015 roku
(miejscowość)

..................................................................................
Podpis osoby ( osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik Nr 2
Znak sprawy: ZP / 01 / 2015
Wykonawca :

Zamawiający :
Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny
Chorób Otępiennych
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Ośrodek Alzeheimerowski Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II nr 12 59-330 Ścinawa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

...................................... dnia .................... 2015 roku
(miejscowość)

..................................................................................
Podpis osoby ( osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik Nr 4
Znak sprawy: ZP / 01 / 2015

Wykonawca (nazwa ) :

Zamawiający :
Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny
Chorób Otępiennych
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Ośrodek Alzeheimerowski Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II nr 12 59-330 Ścinawa

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że wykonawca nie należy grupy kapitałowej*
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę
produktów leczniczych,
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. –
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. )
L.p
1
2
3
…..

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt.2

Znak sprawy: ZP / 01 / 2015
Projekt umowy

Załącznik Nr 5
Umowa Nr ....... / MN / 15

zawarta w Ścinawie, dnia ................2015r pomiędzy:
Ośrodkiem Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza
Henryka Kardynała Gulbinowicza Uniwersytetu Medycznego Ośrodek Alzheimerowski
Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa
reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu – mgr Michała Hajtko
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”, a firmą :
……………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez :
………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”.
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
09.08.2013r poz.907 z późniejszymi zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa następującej treści:
§1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę produktów
leczniczych na podstawie Załącznika Nr 1 umowy, określającego szacunkowe potrzeby
Zamawiającego tj. asortyment, ilość i cenę, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dzień ............... 2015r.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji,
gdy zmiana w trakcie realizacji umowy dotyczy:
a) promocyjnych obniżek cen jednostkowych przedmiotu umowy,
b)ilościowych zmian poszczególnych pozycji asortymentowych, do wartości
zastrzeżonej w § 4 umowy,
c)zmiany cen urzędowych produktów, wprowadzonych Rozporządzeniem
odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia lub
obniżenia cen produktów leczniczych,
d) zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na dostawy objęte umową. W
przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, ceny netto określone w
umowie pozostają bez zmian, a ceny brutto ulegną odpowiedniej zmianie od dnia
wskazanego w ustawie,
3. W wyniku dokonania zmian ilościowych, o których mowa w ust.2b, Zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do zmniejszenia wartości realizowanej umowy.
4. W przypadku wyłączenia produktu z listy leków cen urzędowych, zaprzestania produkcji
lub wycofania produktu Strony dopuszczają
a) zmianę asortymentu produktu na inny o tej samej substancji aktywnej i mającego
zastosowanie w tych samych wskazaniach co produkt objęty umową, bądź
b) możliwość wyłączenia danego produktu z przedmiotu umowy.
§2
1. Termin realizacji umowy : 24 miesiące od dnia 20.02.2015r
2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
a/ nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,

b/ realizuje umowę niezgodnie z warunkami zawartej umowy lub innymi obowiązującymi
przepisami,
c/ na podstawie art.145 ustawy PZP.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodów określonych w § 2 ust 3 pkt. a i
b, może nastąpić po uprzednim pisemnym, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
realizowania umowy zgodnie z jej postanowieniami.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony pisemnie lub
telefonicznie przedmiot umowy do Ośrodka Alzheimerowskiego, ul. Jana Pawła II nr 12
w Ścinawie.
2. Sukcesywne dostawy przedmiotu umowy odbędą się na koszt i ryzyko Wykonawcy w
terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w
dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie.
3. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę
VAT.
3. W przypadku braku realizacji zamówienia zgodnie z terminem określonym w ust 2,
Zamawiający obciąży Wykonawcę ewentualną różnicą wartości zrealizowanego
zamówienia u innego Dostawcy.
4. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o dokonanym zamówieniu u innego
dostawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przedmiotu dostawy pod względem
asortymentu oraz ilości w momencie dostawy oraz pokwitowania jego odbioru.
6. W razie stwierdzenia braków ilościowych, wizualnego stwierdzenia wad jakościowych
lub uszkodzeń, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków i wymiany na wolny
od wad przedmiot dostawy w terminie do 2 dni roboczych od chwili pisemnego
zgłoszenia (fax) o niezgodności jakościowej lub braku.
7. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia
zamówienia w zakresie ilości i asortymentu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów „na ratunek” niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od chwili zamówienia.
§4
Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ….…...... zł, słownie: … zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do umowy.
§5
1. Zapłata za otrzymany przedmiot umowy będzie realizowana wg cennika stanowiącego
Załącznik Nr 1 do umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze.
2. W przypadku doręczenia przez Wykonawcę dokumentu korygującego do faktury VAT
termin, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego
przedmiotowego dokumentu korygującego
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienne ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 1
ust 2a) c) i d)
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone produkty lecznicze na
okres ich ważności, nie krótszy jednak niż na 12 miesięcy.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na
wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego.
§7
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) 0,5% zamówionej i niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy za opóźnienie w
dostawie produktów, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia
na podstawie noty księgowej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (471
kc).
§8
1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego, ani też nie może ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy,
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu,
pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory między stronami, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Pzp.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
………………………………
Wykonawca :

…………………………
Zamawiający:

