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ROZDZIAŁ I  
NAZWA  ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1 Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  z siedzibą  
przy  ul. Wodociągowej  4,  45 – 221 Opole.  

2 Strona internetowa:  www.wszn.opole.pl 
 

ROZDZIAŁ II  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  30.000 euro,  
a poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2014r. poz. 423 ze zm.), nazwanej w dalszej części Prawem 

 
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1 Nazwa zamówienia publicznego: P/13/2014 Dostawa leku na SM (NATALIZUMAB).  

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego dla 
pacjentów zakwalifikowanych wskutek niepowodzenia terapii lekowej pierwszego rzutu, do Apteki 
Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, zgodnie  
z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej 
części SIWZ: 

PAKIET 1 Lek na stwardnienie rozsiane : NATALIZUMAB 300mg/15ml  w ilości  30 fiolek. 

3 Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego 
są ilościami szacunkowymi zamówienia -  maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym 
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany 
pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
niezrealizowania całości zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach 
nietolerancji leku albo z innego powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku 
gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ na rok 2015. 
 
UWAGA: 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ  
na finansowanie programu leczenia  SM na rok 2014 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 
31.12.2014 r. Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015 - patrz 
§ 2 ust. 6 i 8 wzoru umowy. 

4 Wspólny słownik zamówień (CPV):  

33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 

5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  

Zgodnie z art. 30. ust. 5  „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego”. 
Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań 
równoważnych polegających na zaoferowaniu innego asortymentu lekowego niż podany w Załączniku nr 
1A pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów takich jak skład chemiczny, dawka nie gorszych 
niż określone w tym załączniku i spełniające inne wymagania opisane w przedmiocie zamówienia. W 
takiej sytuacji Zamawiający wymaga na etapie złożenia ofert stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających, że zaoferowany  asortyment lekowy jako  równoważny, co nie wyklucza możliwości 
Zamawiającego do zażądania na etapie udzielania przez Wykonawcę ewentualnych wyjaśnień co do 
treści złożonej oferty, dokonywania odpowiednich przeliczeń matematycznych ilości, objętości w ofercie, 

http://www.wszn.opole.pl/
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itp. Złożone przez Wykonawcę dokumenty poświadczające o równoważności jego oferty będą podlegały 
ocenie przez Kierownika Apteki Szpitalnej.  
W ramach równoważności oferty: 

 Zamawiający zezwala wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez niego,  
a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć, tak aby ogólna ilość danej pozycji lekowej była zgodna z 
SIWZ pod warunkiem, że zostaną spełnione pozostałe parametry oferowanego leku. Dokonując 
takiego przeliczenia Wykonawca skreśla ilość i wielkość opakowania podaną przez Zamawiającego i 
nadpisuje wyliczone wielkości. Zamawiający nie wymaga zaokrąglania wyliczonej ilości do pełnego 
opakowania. Wyliczoną wielkość należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
Skreślenia wynikające z przeliczeń należy parafować. Dopuszcza się również wydruk Załącznika nr 
1A – formularza asortymentowo-cenowego, po dokonaniu zmian wynikających z przeliczenia 
wielkości opakowania – wówczas dla ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji pozycji przeliczonych 
należy wyróżnić taki wiersz od pozostałych. 
 
UWAGA: 
Pod pojęciem „odpowiednie przeliczenie” należy rozumieć wynik uzyskany w rozwiązaniu proporcji 
zgodnie z tzw. regułą trzech, która stanowi, że jeśli dane są trzy wyrazy w proporcji, to czwarty 
można wyliczyć posługując się wzorami np. d = a x b / c,  
gdzie  
a- liczebność opakowania Zamawiającego,  
b – ilość opakowań Zamawiającego,  
c- liczebność opakowania Wykonawcy,  
natomiast d - niewiadoma ilość opakowań Wykonawcy; 
 

 Zamawiający za ofertę równoważną uznana ofertę, w której Wykonawca proponuje asortyment leku 
innego niż wskazany przez Zamawiającego w formie znaków towarowych, nazwy handlowej, ale 
mających takie taki sam skład chemiczny, dawkę. 

6 Przedmiot zamówienia (każdy lek) musi posiadać dopuszczenie do obrotu - świadectwo rejestracji leku. 
Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień złożenia 
oferty.  

7 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą 
wskazanie producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i 
terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w 
zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

8 Zamawiający do każdej dostawy leków dokonanej na podstawie zamówień cząstkowych będzie 
wymagał od Wykonawcy dostarczenia mailem - elektronicznej wersji dostawy w formacie kompatybilnym 
z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem komputerowym INFOMEDICA . 

9 Wykonawca gwarantuje okres ważności leków wynoszący min 6 m-cy. 

10 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony 
na  części.  

11 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt  7 Prawa. 

12 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13 Zamawiający, nie zastrzega, że któraś część zamówienia lub całość nie może być powierzona 
podwykonawcom. Oświadczenie o podwykonawstwie zawarte jest w formularzu – Oferta Przetargowa 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
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ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania całości zamówienia  : od daty podpisania umowy do 31 stycznia 2015 r. 

2. Termin realizacji zamówień cząstkowych: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Apteki 
Szpitalnej do godziny 12:00 w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia cząstkowego przez 
Zamawiającego. 

3. Zamówienia cząstkowe mogą być składane w formie telefonicznej lub pisemnie, w tym też dopuszczalne 
jest przesłanie zamówienia faksem. Wybór sposobu składania zamówienia należy do Zamawiającego.  

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają wymagane prawem 
koncesję/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem publicznym (tj. zezwolenie/koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
lub na wytwarzanie produktów leczniczych lub zezwolenie Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami 
farmaceutycznymi; 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(załącznik nr 3 do SIWZ); 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym zakresie. Wykonawca 
potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ); 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego  zobowiązania  tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa). 

3. Na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń Zamawiający dokona oceny czy 
Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a ich oferty uznane zostaną za odrzucone. 

 
ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 PRAWA 
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1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa, 
Wykonawca na podstawie art. 44 Prawa składa w ofercie: 

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.  

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub 
więcej Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców 
(jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie 
do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu 
każdego z Wykonawców z osobna), 

1.2 Koncesję/zezwolenie, co oznacza, że Wykonawca musi posiadać dopuszczenie do obrotu prawnego 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271 j.t. ze zm.) 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – czyli posiadać zezwolenie Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub na wytwarzanie produktów 
leczniczych, tj. Wykonawca posiada dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącym 
przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie 
obowiązujących przepisach prawnych. 
 
UWAGA: 
W przypadku składania oferty wspólnej  w rozumieniu art. 23  Prawa  w zakresie ww. uprawnień za wystarczające do 
uznania spełniania warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 jest fakt posiadania wymaganego  uprawnienia przez, co najmniej 
jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którym wiąże się obowiązek ustawowego 
posiadania tego uprawnienia. 

2. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 Prawa 

2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 

a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ.  

b. aktualnego odpisu 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 Prawa, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

e.  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

f.   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

g.  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Prawa, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10  i 11 Prawa, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 
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Prawa, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy 
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w oświadczenia i dokumenty  o których mowa w ppkt. a-g  mają być złożone  przez każdego 
z tych Wykonawców. 
 
3. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
3.1 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  
 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa)  dwóch lub 
więcej Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone przez każdego Wykonawcę odrębnie. 

 
4.Pełnomocnictwo:  

a. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
pełnomocnictwo rodzajowe.  

b. Pełnomocnictwo  powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza.  

 

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

5.1 Wypełniony formularz ,,OFERTA PRZETARGOWA” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz 
z wypełnionymi formularzami - Załącznik nr 1A, 3, 4 i 5 do niniejszej specyfikacji;     

5.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. 

5.3 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy 
wymagań określonych przez Zamawiającego jakie muszą zostać dołączone do oferty: 

5.3.1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty : 
a) Oświadczenie Wykonawcy  zawarte w pkt 13 ,,Oferty Przetargowej”– że Wykonawca posiada ważne 

świadectwa rejestracji oferowanych leków, tzn. że oferowane leki/-i został/-y dopuszczony/-e do obrotu 
na terenie RP i spełniają normy jakościowe określone przez instytucje upoważnione z ramienia Ministra 
Zdrowia do badania produktów leczniczych oraz, że zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia 
w/w świadectw na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

 
ROZDZIAŁ VII 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 

1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu/dokumentów:   
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1) o których mowa w Rozdz. VI  pkt 2.1 lit. b, c, d i f, 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 (w miejsce dokumentu wymienionego w pkt 2.1 
lit. b), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w miejsce 
dokumentów wymienionych w pkt 2.1 lit. c, d), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (w miejsce dokumentów  
o których mowa w pkt 2.1 lit. f), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) o którym mowa w Rozdz. VI  pkt 2.1 lit.. e) i g), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Prawa,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, 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. Postanowienia w zakresie terminów 

wystawienia dokumentów wskazanych w pkt. 2 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
OFERTA WSPÓLNA 

1. Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum), w ramach 
oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa, są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy, na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego. 

2. Oryginał takiego pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza 
powinna być załączona do oferty. 

3. Pełnomocnictwo może być udzielone jednemu z Wykonawców wspólnie ubiegających się  lub osobie 
trzeciej. 

4. W przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik, a wszelka korespondencja 
prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy 
wpisać w formularzu ofertowym. 

5. Wykonawca występujący wspólnie nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

7. Stroną umowy o zamówienie publiczne zawieranej z Zamawiającym są wszyscy Wykonawcy występujący 
wspólnie.  

 

ROZDZIAŁ IX 
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INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI, 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 
formach i na warunkach opisanych poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza wszystkie formy komunikacji określone w Art. 27. 1. Prawa  „W postępowaniach o 
udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną” - (nie dotyczy 
składania ofert – tylko pisemnie). 

3. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, uzupełnienia oraz informacje winny być skierowane 
pisemnie na adres Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  im. św. 
Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, bądź na faks nr: 77/54-14-237 lub drogą elektroniczną 
sekretariat@wszn.opole.pl; w tytule/temacie korespondencji zawsze musi być podany nr postępowania, 
którego pismo dotyczy tj. P/13/2014. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, 
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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub treścią 
protokółu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

7.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

9. Osobą wskazaną do porozumiewania się są w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:25-15:00 upoważnioną 
do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest  inspektor ds. zamówień 
publicznych Daria Hołówko, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 

10. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma mieć 
dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury P/13/2014  
,,Dostawa leku na SM – (NATALIZUMAB)”. 

11. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa. 

12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

ROZDZIAŁ X 
MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY art. 84. ust.1 Prawa 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być 

mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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złożone na takich samych zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem: „ZMIANA”. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania 
ofert.  

2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „ WYCOFANIE”, do 
oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania 
firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona 
Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego 
oferty wycofanej. 

 
ROZDZIAŁ XI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

ROZDZIAŁ XII 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  
i dokumentów w formie elektronicznej. 

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

3. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  
do reprezentowania  Wykonawcy.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 
na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 

5. Dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
oraz dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem składanych pełnomocnictw 
oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które muszą być złożone w oryginale. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów na zasobach, których Wykonawca/Wykonawcy polegają na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b Prawa, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert w ramach danego pakietu złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby 
upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 



   

 P/13/2014 Dostawa leku na SM (NATALIZUMAB) 

 

 
  

10 

12. Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrzeżone”,  że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone  w odrębnej kopercie; Wykonawca 
nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa. 

13. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie Zamawiającego i ma być zaadresowane 
pod niżej wskazanym adresem :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/13/2014 ,,Dostawa leku na SM ( NATALIZUMAB)”  

Nie otwierać przed dniem 09-07-  2014 r., godz. 10.30. 

14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wymagania określone w pkt. 11 – 14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań 
będą obciążały Wykonawcę.  

16. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, w Sekretariacie Zamawiającego (czynny 
od godz. 7.25 do 15.00). 

17. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIAT, w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym 
czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty 
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

18. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu.  

19. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 

20. Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały 
dołączone do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać złożone 
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami złożenia oferty z odpowiednim dopiskiem na kopercie 
UZUPEŁNIENIE/WYJAŚNIENIE.  

 
ROZDZIAŁ XIV 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego  
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 03-07- 2014 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30  pod adresem jak wyżej w budynku 
administracyjno - hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT). 

3. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Prawa. 

4. Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje niezwłoczne dokument z otwarcia 
ofert, na ich pisemny wniosek.  

 
ROZDZIAŁ XV 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
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1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 Prawa przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 
5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 ze zmn.). Zgodnie z ustawą o cenach przez cenę należy rozumieć 
wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 
oraz podatkiem akcyzowym.  

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania 
podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie 
upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.  

3. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. 

4. Cenę oferty należy obliczyć wypełniając tabelę wskazaną w Załączniku nr 1A do SIWZ.  

5. Faktyczne ilości zamawianego w trakcie umowy asortymentu i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy 
uzależnione będzie od bieżących potrzeb, stąd mogą się różnić od ilości planowanego asortymentu objętego 
umową w ramach maksymalnej wartości zamówienia wynikającej z ilości wskazanych w Załączniku nr 1A do 
niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30%. 

6. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy. 
Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. W szczególności Zamawiający poprawi: 

 błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 

 błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 

 błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto, 

 błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową . 
Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych 
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z 
którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego 
wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można 
jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł 
arytmetycznych.  

ROZDZIAŁ XVI 
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

1. Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%.  

2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 100, gdzie:  

Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert;  

Cb -cena oferty badanej. 

3. Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów i będzie  
dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą. 

ROZDZIAŁ XVII 
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 
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1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 
uczestników postępowania faxem, emailem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Podpisanie umowy  nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem  
art. 94 ust. 2 pkt 1) i 3).  

3. Osoba upoważniona (wg wypisu  z właściwego rejestru) do podpisania umowy stawi się w siedzibie 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.  

 
ROZDZIAŁ XVIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XIX 
WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 

a)  zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub 
połączeniem  z inna firmą. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ponadto Wykonawca  gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy. 

Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku: 
a) zmiany  stawki podatku VAT proporcjonalnie do tej zmiany. Wprowadzenie nowych cen brutto z uwagi 

na zaistnienie niniejszej okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego  poprzez przesłanie załącznika nr 1A zawierającego wskazanie nowych cen brutto. 
Zawiadomienie to nie stanowi zmiany niniejszej umowy, w konsekwencji czego nie winno mieć 
charakteru aneksu. 

 
ROZDZIAŁ XX 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 4, dziale VI, przysługują podmiotom,  
o których mowa w art. 179 Prawa. 

2. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust. 2 oraz w terminach opisanych  w art. 182 
Prawa. 

 
ROZDZIAŁ XXI 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ NIEZBĘDNY DO 
POROZUMIEWANIA  SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wszn.opole.pl 
Adres strony internetowej: www.wszn.opole.pl   

ROZDZIAŁ XXII 
INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XXIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów: 

http://www.wszn.opole.pl/
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1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich 
składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty  

 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie. 

 udostępnienie ma miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania,  
tj. od 7:25 do 15:00.  

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny. 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Oferta przetargowa – załącznik nr 1 
2. Wykaz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1A; 
3. Wzór umowy  – załącznik nr 2; 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 3; 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4; 
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla osób fizycznych - załącznik nr 5; 

 

Sporządzający część merytoryczną   .............................................................. 
 
Sporządzający część proceduralną  .............................................................. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

 
P/13/2014  

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
BANK: ……………………..    
 
NR KONTA ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony P/13/2014 na zadanie pn.: ,,Dostawa leku na SM 
(NATALIZUMAB)” składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
 
1. Oferta jest złożona przez * 
 
a) firmę……………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  
a-1) w postępowaniu, 
a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 

 

2. Oferta jest złożona w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa przez* : 
 
a) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników 
 
 - ........................................................................................................................................................ 
 - ........................................................................................................................................................ 
która  na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                     b-1) w postępowaniu, 
                                                                                     b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                     (podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać nazwę,  adres, email, Tel. I fax Pełnomocnika) 

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

i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 
 

b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
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………………………………………………………… ……….Wykonawca – lider konsorcjum, 
 
……………………………………………………………… ….Wykonawca - członek konsorcjum, 
 
………………………………………………………….……….Wykonawca - członek konsorcjum, 
 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                     c-1) w postępowaniu, 
                                                                                     c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                             (podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać nazwę,  adres, email, Tel. I fax Pełnomocnika) 

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

i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 
 
 Wykonawców składających ofertę w ramach oferty wspólnej będą obowiązywały zasady odpowiedzialności 

solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 
 Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się 

wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców składających ofertę w ramach oferty 
wspólnej, kilku z nich lub każdego z osobna. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem za cenę brutto gdzie wartość 
netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto zawiera wykaz asortymentowo  – cenowy 
stanowiący Załącznik nr 1A do niniejszej oferty, a rozliczenie dostaw przedmiotu zamówienia 
następować będzie w oparciu o nawę/symbol produktu, cenę jedn. netto oraz należną stawkę 
podatku VAT w ilości stanowiącej rzeczywiste zapotrzebowanie zgodnie  z Załącznikiem nr 1A dla 
oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że w ramach niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do dostarczania towaru do 
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego w terminach:  

4.1 Termin wykonania całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2015 r. 

4.2 Termin realizacji zamówień cząstkowych: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Apteki 
Szpitalnej do godziny 12:00 w terminie do ……… należy wskazać termin realizacji zamówień 
cząstkowych  (max 2 dni)  od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. ** 

Zamówienia cząstkowe mogą być składane w formie telefonicznej lub pisemnie, w tym  
też dopuszczalne jest przesłanie zamówienia faksem. Wybór sposobu składania zamówienia należy  
do Zamawiającego. 

5. Akceptujemy warunki płatności  zgodnie z  §  4 wzoru umowy. 

6. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ  i § 6 wzoru umowy tj.: 

 gwarancji na dostarczone leki - ………………………- należy wskazać termin gwarancji na 
zaoferowany asortyment (min. 6 m-cy) licząc od daty dostawy i jednocześnie zobowiązujemy się do 
przestrzegania terminu wymiany reklamacyjnej do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji (braki ilościowe 
lub jakościowe) przez Zamawiającego w sposób przewidziany wzorem umowy.** 

7. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu 
składania ofert. 

8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia do Apteki 
Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko  
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w ilościach zgłoszonych przez Zamawiającego i w terminach zgodnych z warunkami wskazanymi w umowie  
o wykonanie zamówienia publicznego. 

9. Oświadczamy również, że w przypadku zrealizowania przez Zamawiającego dostaw leków poniżej kwoty 
wskazanej w formularzu Załącznika nr 1A  mając na uwadze zapisy specyfikacji rozdz. III ust. 3 i § 2 ust.  5  
wzoru umowy nie będziemy wnosić przeciwko Zamawiającemu  powództwa o roszczenia odszkodowawcze. 

10. Oświadczamy, że powyżej podana cena na wykonanie dostaw w ramach składanej oferty zawiera wszystkie 
koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

11. Gwarantujemy stałość cen jednostkowych netto wyspecyfikowanego asortymentu przez cały okres 
trwania umowy. 

12. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania odpowiednich norm i  przepisów. 

13. Oświadczamy, że posiadamy ważne świadectwa rejestracji oferowanych leków, tzn. że oferowane  
leki/-i został/-y dopuszczony/-e do obrotu na terenie RP i spełniają normy jakościowe określone przez 
instytucje upoważnione z ramienia Ministra Zdrowia do badania produktów leczniczych oraz,  
że zobowiązujemy się do natychmiastowego dostarczenia w/w świadectw na każde wezwanie 
Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

14. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 
niniejszej oferty. 

15. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

16. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres) 
…………………………………………………………............................. 

17. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.      

 
 

 
 
 

     …………….…………………………………………… 
  (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 

 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić; 
** należy wypełnić 
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P/13/2014    Załącznik nr 1A do SIWZ    Wykaz asortymentowo-cenowy 
 
 

 PAKIET 1 LEK na stwardnienie rozsiane          

Lp. Nazwa Chemiczna Leku  Nazwa handlowa  leku j.m. ilość Cena 
jedn.  
netto  

Cena jedn.  
brutto  

Stawka 
podatku 

VAT  w % 

Wartość 
Netto   

Podat.  
VAT  w 

PLN 

Wartość   
Brutto  

1 

 
NATALIZUMAB 300mg/15ml 

 

  

fiolka 30             

 

      
RAZEM       

 

   

       
………………………… 

   

       

podpis i pieczęć 
Wykonawcy    
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

 

UMOWA P/13/2014  (WZÓR) 
 
Zawarta w Opolu w dniu ........................................ roku pomiędzy : 
 
Wojewódzkim  Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 
45-221 Opole,     
 
Regon 000294303  NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 
zwanego w dalszej części umowy „ KUPUJĄCYM ” 
a: 
……………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………….. – …………………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy   „SPRZEDAWCĄ”. 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/13/2014 
pn.: ,,Dostawa leku na SM  (NATALIZUMAB)”. 
 

§ 1. 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania leku na stwardnienie rozsiane do Apteki Szpitalnej 

mieszczącej się w siedzibie Kupującego, w cenie i o parametrach zaoferowanych przez Sprzedawcę,  
a wskazanych w Załączniku nr 1A stanowiącym integralną część niniejszej umowy, zgodnie z zamówieniami 
cząstkowymi składanymi przez Kupującego w terminach określonych niniejszą umową. 

2. W szczególnych przypadkach takich jak wycofanie leku z obrotu lub wstrzymanie jego produkcji, Sprzedawca 
musi po uzyskaniu zgody Kupującego, dostarczyć zamawiany lek występujący pod inną nazwą handlową 
(odpowiednik równoważny) w cenie jednostkowej nie wyższej od ceny zawartej w Załączniku nr 1A, który 
spełnia wszystkie parametry (dawka, skład chemiczny) „zamienianego” produktu. Zmiana ta nie stanowić 
będzie zmiany umowy. 

§ 2. 
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………………………….. zł płatne zgodnie z § 4 

umowy. 
2. Podana cena zawiera: wartość netto towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu towaru do 

siedziby Kupującego (Apteka Szpitalna).  
3. Kupujący zastrzega sobie realizację zamówienia według jednostkowych cen ofertowych netto,  które określa 

załącznik nr 1A. 
4. Sprzedawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy.  

Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku: 
b) zmiany stawki podatku VAT proporcjonalnie do tej zmiany. Wprowadzenie nowych cen brutto z uwagi na 

zaistnienie niniejszej okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Kupującego  
poprzez przesłanie załącznika nr 1A zawierającego wskazanie nowych cen brutto. Zawiadomienie to nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy, w konsekwencji czego nie winno mieć charakteru aneksu. 

5. Kupujący oświadcza, że podane w Załączniku nr 1A ilości leku na leczenie stwardnienia rozsianego są 
ilościami szacunkowymi zamówienia  - maksymalnymi leku (prawo opcji) w przypadku gdy dojdzie do 
zawarcia kontraktu z NFZ na rok 2015 i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach 
nietolerancji leku albo z innego powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej. 
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6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ na 
finansowanie programu leczenia  SM  na rok 2015 niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem 31.12.2014 r. 
Kupujący powiadomi Sprzedawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015. 

7. Maksymalna wartość zobowiązania finansowego wynikająca z niniejszej umowy wynosi 
……………………………. zł. 

8. Sprzedawcy nie przysługują wobec Kupującego żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu 
zrealizowania umowy poniżej wartości określonej w ust. 7 oraz w przypadku rozwiązania umowy na 
podstawie ust. 6.  

 
§ 3. 

1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do 31 stycznia 2015 r. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towar do Apteki Szpitalnej do godziny 12:00 w terminie: do …… 

(max 2 dni) od złożenia zamówienia cząstkowego. Zamówienia cząstkowe mogą być składane w formie 
telefonicznej lub pisemnie, w tym też dopuszczalne jest przesłanie zamówienia faksem. Wybór sposobu 
składania zamówienia należy do Zamawiającego. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji dostawy leków odpowiednio przystosowanymi środkami transportu 
(np. izotermą) zgodnie z zaleceniami producenta leku. Kupujący ma prawo kontrolować warunki realizacji 
dostawy np. poprzez pomiar temperatury przewozu. 

4. Sprzedawca realizuje zamówienia cząstkowe zgłoszone w formach wskazanych w ust. 2 przez pracowników 
Apteki Szpitalnej dla których odbiór towaru jest potwierdzeniem zrealizowania zamówienia. 

5. Z uwagi na konieczność dostarczenia towaru przez Sprzedawcę wyłącznie do magazynu Apteki Szpitalnej, 
Kupujący informuje, że w przypadku realizowania dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, 
Sprzedawca winien wskazać na liście przewozowym również miejsce docelowej  dostawy jako Apteka 
Szpitalna. Dostawa towaru do niewłaściwie oznaczonej komórki organizacyjnej Kupującego skutkować będzie 
jego nieodebraniem łącznie ze wszystkimi konsekwencjami dla Sprzedawcy, o których mowa w § 6 ust. 7 i w 
§ 7 niniejszej umowy. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do nazwy oraz sposobu 
konfekcjonowania. 

7. Sprzedawca do każdej dostawy dokonanej na podstawie zamówienia cząstkowego, będzie dostarczał mailem 
elektroniczną wersję faktury w formacie kompatybilnym z posiadanym przez Kupującego oprogramowaniem 
komputerowym INFOMEDICA. 

8. Do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy, Kupujący upoważnia  Kierownika Apteki 
Szpitalnej Panią Danutę Wysotę i pracownika Apteki Panią Barbarę  Mazany  nr tel. 077 54 14 113. 

9. Sprzedawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby 
Kupującego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 

 
§ 4. 

1. Płatność dokonywana będzie w PLN na podstawie faktury VAT wystawionej po potwierdzonym przez 
Kupującego zrealizowaniu zamówienia cząstkowego na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni, licząc od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury na konto bankowe firmy: ……………................... . 

2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Kupujący polecił swemu bankowi przelać  
na wskazane w ust. 1  konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Ceny na fakturze będą uwzględniały poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnieniem podatku VAT. 
4. Kupujący na życzenie Sprzedawcy będzie potwierdzał stan należności. 

 
§ 5. 

Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, w ilościach 
wynikających z zamówień cząstkowych, przy zachowaniu zasady, że ilość końcowa jest krotnością 
najmniejszego opakowania, stosowanego przez producenta (zastrzeżenie to nie dotyczy towarów zwyczajowo 
sprzedawanych na sztuki). 

§ 6. 
1. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości odpowiadający świadectwom, atestom i 

odpowiednim normom w tym musi posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu. 
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2. Wykonawca gwarantuje okres ważności leków wynoszący …………………… (min 6 m-cy). 
3. W przypadku dostarczenia towaru wykazującego brak ilościowy lub jakościowy, Kupujący sporządzi na tę 

okoliczność protokół reklamacji i powiadomi Sprzedawcę o tym fakcie telefonicznie, faksem lub pisemnie. 
4. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony  

w ust. 3, dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy (pod względem ilościowym  
lub jakościowym), pod  rygorem nie uiszczenia zapłaty za wadliwą partię towaru. Niezależnie  
od tego Kupującemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na zasadach, o których mowa w § 7 
ust.1 lit. c. 

5. Sprzedawca pokryje koszty odbioru zareklamowanego asortymentu i dostarczenia pełnowartościowego 
towaru do magazynu Kupującego. 

6. Na Sprzedawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili 
potwierdzenia odbioru przez  Kupującego. 

7. Opóźnienie w dostawie towaru, jej brak, opóźnienie lub niewykonanie wymiany towaru  
na pełnowartościowy pociągać będzie za sobą zakup interwencyjny, którego koszty dodatkowe (różnica 
między ceną realizacji zakupu interwencyjnego a ceną, wynikającą z umowy oraz koszty transportu/dostawy ) 
obciążać będą Sprzedawcę. 

 
§ 7. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia,  
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 

b) 0,49% łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia 
w dostawie zamówionego asortymentu cząstkowego  licząc od dnia następnego po dniu, w którym 
dostawa miała nastąpić; 

c) 0,49% łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji wymiany towaru na pełnowartościowy licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa 
wymienionego towaru miała nastąpić; 

2. Sprzedawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość brutto 
niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Kupujący, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

4. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia  
odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

5. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę poza termin wyznaczony w § 4  ust. 1 Sprzedawcy przysługuje 
prawo  naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 8. 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez Sprzedawcę, 
poza karami umownymi, o których mowa w § 7, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy 
Sprzedawcy. 
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§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego, 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią  inaczej. 

 
§ 10. 

Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie, a 
jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego. 

 
§ 11. 

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Kupujący dopuszcza zmianę postanowień 
niniejszej umowy, w przypadkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 12. 
Cesja wierzytelności Sprzedawcy wynikająca z niniejszej umowy  może nastąpić wyłącznie w trybie i na 
zasadach, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r.  o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 
r. poz. 217). 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

SPRZEDAWCA                                                                                           KUPUJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 
P/13/2014 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
Nazwa Wykonawcy:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba Wykonawcy:……………………………………………………………………………... 
 
składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr P/13/2014, oświadczam/y, iż spełniam/-y warunki,  

o których mowa w art. 22 ust.1 Prawa  tj. : 

Spełniam/-y warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

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

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      …………………………………………………………….. 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
 
 
 

P/13/2014 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa  

 
 
 
 
 
 

Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego P/13/2014 na: ,,Dostawę  leku na 
SM – (NATALIZUMAB)” oświadczam/oświadczamy, że reprezentowana  
przez nas firma.………………………………………………………………….. nie jest w gronie wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa. 

 

 

   …………….…………………………………………… 
 (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  DO SIWZ 
 

P/13/2014 
 

 
 

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

Informuję, że należę do tej samej grupy kapitałowej. W załączeniu składam listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa*. 

 
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej*.  
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej  
z art. 297 kodeksu karnego. 
 
 

…………….…………………………………………… 
                                                                                                                          (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


