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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 
2. Tel. (77) 54 14 241, fax (77) 54 14 237. 
3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00. 
4. Adres strony internetowej:  www.wszn.opole.pl. 
5. E-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: P/13/2016 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
2. Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia ustawy. 
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz 

umieszczone na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego 
im. św. Jadwigi, oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy PZP 
 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków stosowanych w leczeniu stwardnienia 
rozsianego do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 
Opole. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 pakietów w ilości i asortymencie 
wyszczególnionym w specyfikacji asortymentowo– cenowej zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej 
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. 

PAKIET 1 – Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 44 mcg w 0,5 ml roztworu  (12 mln 
j.m.) ampułka do podania podskórnego (1 opakowanie = 12 amp.lub 1op.=4 wkłady ); 

PAKIET 2 - Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 30 mcg ( 6 mln j.m.) ampułka do 
podania domięśniowego  (1 opakowanie = 4 amp.) ; 

PAKIET 3 - Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta-1b do podania podskórnego 0,3mg / 9,6 
mln. j.m./ s.subst.+rozpuszcz.1 opakowanie zbiorcze zawiera 15 pojedynczych opakowań,  
z których każde zawiera zestaw do wykonania pojedynczych iniekcji (1 fiolka z proszkiem 
do sporz.r-ru do inj.;1 amp-strzyk. z 1,2 ml rozpuszczalnika do przyg. r-ru zawierającą r-r 
NACL o stężeniu 5,4mg/ml; 1 łącznik fiolki z igłą; 2 waciki nasączone alkoholem); 

PAKIET 4 - Leki na stwardnienie rozsiane : Octan Glatirameru do podania podskórnego  20mg x 28 
ampułko strzykawka=1 opak,  

Leki na stwardnienie rozsiane : Octan Glatirameru do podania podskórnego  40mg x 12 
ampułko strzykawka=1 opak. 

PAKIET 5 - Leki na stwardnienie rozsiane : FINGOLIMOD 0,5 mg x 28 kaps. 

PAKIET 6 - Leki na stwardnienie rozsiane : NATALIZUMAB 300mg/15ml 

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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PAKIET 7 - Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta-1B inj.podsk. 0,3mg/9,6mln j.m. 1,2ml 
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: 15 fiol.+ 15 ampstrz.  
z rozpuszczalnikiem wraz z zestawem do aplikacji leku zawierającym 16 nasadek na fiolkę, 
18 bezpiecznych igieł 30G, 18 igieł 30G, 50 wacików nasączonych alkoholem. 

PAKIET 8 - Leki na stwardnienie rozsiane : Dimethyl fumarate 120 mg x 14 kaps. doj. twarde, 

Leki na stwardnienie rozsiane : Dimethyl fumarate 240 mg x 56 kaps. doj. twarde. 

PAKIET 9 - Leki na stwardnienie rozsiane : Peginterferon beta-1a 63 mikrogramy 1 wstrzykiwacz  
+ 94 mikrogramy 1 wstrzykiwacz, 

Leki na stwardnienie rozsiane : Peginterferon beta-1a 125 mikrogram x 2 wstrzykiwacze 

2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków 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, zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku. 

3. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 

4. 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, 
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. Analogicznie Zamawiający za 
równoważną uzna ofertę, w której zaoferowanie zostaną inne gramatury (większe lub mniejsze)  
w przypadku kremów, maści, płynów, syropów - z odpowiednim przeliczeniem. 

 Zamawiający za równoważne uważać będzie oferty złożone na leki w różnych postaciach form 
doustnych (np. tabletka, kapsułka, drażetka) oraz domięśniowych i dożylnych (np. ampułka, fiolka). 

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

5. 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. 

6. Oferowane przez Wykonawcę środki lecznicze (leki) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na 

terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych 

(dokument do wglądu na żądanie Zamawiającego).  

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub opóźnień, Zamawiający wymaga 

poinformowania o zaistniałej sytuacji Kierownika apteki do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia  

(telefonicznie lub mailowo). 

8. Strony dopuszczają przesunięcia ilościowe pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w 

ramach ogólnej wartości zobowiązania umownego, według potrzeb Zamawiającego. 

9. Zamawiający do każdej dostawy dokonanej na podstawie zamówienia cząstkowego, będzie 

wymagał mailem elektroniczną wersję faktury w formacie kompatybilnym z posiadanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem komputerowym MMS – (formaty kompatybilne  

np. DADAFARM, MALICKI lub ASSECO). 

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

11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie 

części (pakiety/zadania) zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. 

12. 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. 

13. Zmiana ilości leku w opakowaniu nie powoduje zmiany asortymentu. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej niż podana, lecz zbliżonej 

pojemności - zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone, a ilość szt. 

w opakowaniach zgodna z zamówieniem (w przypadku wartości ułamkowych opakowania należy 

zaokrąglić je do pełnego w górę). 

15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

17. Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje. 

18. Aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje. 

 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – przez okres 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.  

2. Realizacja odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówień cząstkowych dla wszystkich  pakietów: Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć towar do Apteki Szpitalnej do godziny 14:00 w terminie do 2 dni roboczych od złożenia 
zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. 
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4. Zamówienia cząstkowe mogą być składane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 
doręczonego środkami komunikacji, w tym też dopuszczalne jest przesłanie zamówienia faksem. Wybór 
sposobu składania zamówienia należy do Zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w ustawie, oraz wymagania 
określone w SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

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

1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

 Potwierdzenie posiadania uprawnień: w szczególności wydane przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot - na prowadzenie 
działalności gospodarczej zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 45, poz.271 z późn. zm.) w zakresie objętym 
zamówieniem publicznym - tj. hurtowni farmaceutycznej w przypadku artykułów, do 
których w/w dokument jest wymagany przepisami prawa. 

 W przypadku produktów, do których nie jest wymagany przepisami prawa dokument 
wymieniony w pkt.1 Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku konieczności 
załączania stosownego dokumentu w ofercie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku  
w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ – (JEDZ). 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku  
w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ – (JEDZ). 
 

2. Dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  
ustawy PZP. 

1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233z późn. zm.); 

1.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 
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ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do Oferty każdy wykonawca musi 
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO 
DOKUMENTU ZAMÓWIENIA – według załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie części II, III, VI. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a. nie podlega wykluczeniu; 
b. oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia. 

3. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcą, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w rozdz. VI. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 

a) Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
należy przedłożyć: 

a) 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 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp. Uwaga w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa 
każdy z Wykonawców; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga w 
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców; 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

f) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

8. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 
ustawy Pzp 

a) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument 
"Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. 

b) Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się  
ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,  
z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede 

wszystkim: 
- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
- zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 
- złożenie oferty wspólnie, 
- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych 

postępowaniem o zamówienie publiczne. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 

 

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
(Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 
2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ tj. P/13/2016. 
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: jest  referent  

ds. zamówień publicznych Justyna Kotyś-Bęben, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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6. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
do składania ofert. 

7. 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 SIWZ P/13/2016  „Zakup i dostawa leków na SM” 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 
niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację  
na stronie internetowej. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

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

12. 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. 

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

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Od Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę na wszystkie pakiety wymagane jest wniesienie wadium  

w łącznej wysokości 105 355,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć 
złotych 20/100). 

2. Natomiast Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na poszczególne pakiety winien złożyć wadium zgodnie  
z poniższym zestawieniem: 

 

Nr pakietu Wadium w PLN 

1 18 960,00 PLN 

2 16 270,00 PLN 

3 11 600,00 PLN 

4 11 850,00 PLN 

5 19 100,00 PLN 

6 5 260,00 PLN 

7 795,00 PLN 

8 18 260,00PLN 

9 3 260,00PLN 

ŁĄCZNIE  105355,00 PLN 

 
3. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych  

w art. 45 ust. 6 Prawa. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

Nr 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. WARSZAWA  Oddział w Opolu. 
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Kserokopię polecenia przelewu zaleca się załączyć do oferty. Na poleceniu przelewu należy wpisać: 
„Wadium do oferty P/13/2016 dla Pakietu nr …... (należy podać właściwy) – „Zakup i dostawa leków  
na SM". W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu  
w terminie (tj. przed upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na rachunek 
bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 

5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich oryginałów należy 
dokonać w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu  
do sekretariatu) należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, a Wykonawca nie 
złoży poręczeń lub gwarancji w sekretariacie Zespołu, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być 
załączony do oferty. 

7. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, 
określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa. Dodatkowo poręczenie lub gwarancja ma również zawierać 
oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. Wadium powinno obejmować 
cały okres związania ofertą. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań 
Zamawiającego. 

8. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa. 
9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców składających ofertę wspólną w rozumieniu  

art. 23 Prawa uważa się za wniesione prawidłowo. 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 ustawy 

PZP. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania  
w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy. 

 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

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

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanym zgodnie  

z zasadami reprezentacji wykonawcy. 
3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
4. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  

do reprezentowania Wykonawcy.  
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 

na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - według załącznika nr 1; 
b) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy – według załącznika nr 1A; 
c) Oświadczenia Wykonawcy wynikające z rozdziału VI pkt 1 – według załącznika nr 3. 
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d) Dowód wniesienia wadium. 
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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 treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i 

trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczeniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z paź. zm.), winne być opatrzone napisem  
„zastrzeżone”, 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. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu w Sekretariacie 
Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/13/2016 ,, Zakup i dostawa leków na SM” 

Nie otwierać przed dniem 20-12-2016.r., godz. 11.00. 
14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIATU, w godzinach jego pracy (czynny od godz. 7.25 
do 15.00) 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. 

16. 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. 

 
ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego   
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 20-12-2016 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00  pod adresem jak wyżej w budynku 
administracyjno - hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT). 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Prawa. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym – wg załącznika nr 1A. 
2. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszystkie 

inne pozostałe koszty realizacji zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać również wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia wynikające wprost jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania 
nr.: ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze. Koszty dojazdów, dostawy itp. 

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 

obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty. 

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. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS KRYTERIÓW,KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
 

1. Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższych kryteriów:  
a) Cena - 60% 
b) Termin dostawy - 40% 

 
Sposób obliczania wartości punktowej: 
Kryterium ceny - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci 
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
C= ----------------------------------------------------------------- x 100 

cena brutto oferty badanej 
 
 

Kryterium termin dostawy - punktacja za poszczególne parametry: 
a) do 24 godzin w dni robocze od chwili złożenia zamówienia – 40 punktów / 40%; 
b) do 48 godzin w dni robocze od chwili złożenia zamówienia – 20 punktów / 20%; 
c) powyżej 48 godzin w dni robocze od chwili złożenia zamówienia – 0 punktów / 0% 

 
Zaoferowany termin dostawy towaru nie może przekraczać 48 godzin roboczych licząc od dnia złożenia 
zamówienia – przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Ocena kryterium „ termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku 
nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 
 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XIV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu  
o zamówienia publiczne. 

 
ROZDZIAŁ XV 

ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP.  

 
ROZDZIAŁ XVI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1020). 

ODWOŁANIE 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego  
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

SKARGA DO SĄDU 
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1A; 
3. Wzór umowy  – załącznik nr 2 
4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z rozdziału VI pkt 1 załącznik nr 3; 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
P/13/2016  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEG, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONE  
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym……………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowej 4,  45 – 221 Opole.  
 

1 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr sprawy P/13/2016 ,, Zakup i dostawa leków 
na SM” zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia Pakiet nr…………. zgodnie z załączonym 
formularzem asortymentowo-cenowym o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1A do 
SIWZ; 

2 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. 

3 Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc  
od ostatecznego terminu składania ofert. 

4 Wymagany termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.  

5 Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

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

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

Oświadczenia : 
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
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2. Oświadczam/y, iż dokumenty dołączone do Oferty zawarte na stronach od numer ___ 
do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 

3. Oświadczam/y, iż formularz oferty w postępowaniu wraz z dołączonymi dokumentami jest jawny i 
nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

4. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach określonym przez Zamawiającego. 

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

6. Zobowiązujemy się dostarczyć towar do Apteki Szpitalnej w terminie do………….(**max 48 godzin 
roboczych) – patrz rozdział XIII kryterium oceny ofert** 

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

 gwarancji na dostarczone leki - ……………………- (**należy podać termin gwarancji na dostarczany 
asortyment min. 6 m-cy) licząc od daty dostawy. 

8. Zobowiązujemy się do dokonania wymiany asortymentu z uwagi na okoliczności wskazane w § 6 ust. 4 
wzoru umowy w ciągu  …….. dni (**max 7 dni roboczych) i dostarczenia od godz. 7:00 do godz. 14:00   
do Apteki Szpitalnej od dnia zgłoszenia reklamacji. 

9. 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 w ilościach zgłoszonych przez Zamawiającego i w terminach zgodnych z warunkami wskazanymi 
w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. 

10. 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 pkt 2 i § 2 ust. 4, 
5 i 7 wzoru umowy nie będziemy wnosić przeciwko Zamawiającemu  powództwa o roszczenia 
odszkodowawcze. 

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

12. Gwarantujemy stałość cen jednostkowych netto wyspecyfikowanego asortymentu dla każdego  
z pakietów przez cały okres trwania umowy. 

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

14. 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. 

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. Wadium w kwocie …………..zł zostało wniesione w dniu ……………….. w formie: 
…………………………………………………………. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu prosimy 
dokonać na konto: …………………………………………………………… . Jesteśmy świadomi,  
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że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega 
zwrotowi.** 

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

18. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Płatność za faktury będzie regulowana na konto: ……………………………………...………. 

 

 

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

* niepotrzebne skreślić; 
** należy wypełnić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

UMOWA P/13/2016  (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: 
mgr Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 
zwanego w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ” 
a: 
……………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………….. – …………………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy   „WYKONAWCĄ”. 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/13/2016 
pn.: ,,Zakup i dostawa leków na SM” 
 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania leków na stwardnienie rozsiane do Apteki Szpitalnej 

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

2. W szczególnych przypadkach takich jak wycofanie leku z obrotu lub wstrzymanie jego produkcji, Wykonawca 
musi po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 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 / pakiet………./ wynosi ……………zł, płatne zgodnie z § 4 umowy. 
2. Podana cena zawiera: wartość netto towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu towaru  

do siedziby Zamawiającego (Apteka Szpitalna).  
3. 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. 

4. Zamawiający oświadcza, że podane w załączniku nr 1A ilości leku na leczenie stwardnienia rozsianego   
są ilościami szacunkowymi zamówienia – maksymalnymi leku (prawo opcji) zamówienie to może ulec 
zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku.  

5. Maksymalna wartość zobowiązania finansowego wynikająca z niniejszej umowy wynosi …………… PLN. 
6. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu 

zrealizowania umowy poniżej wartości określonej w ust. 5.  
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7. Strony dopuszczają przesunięcia ilościowe pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w ramach 
ogólnej wartości zobowiązania umownego, według potrzeb Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów 
wprowadzonych przez Wykonawcę a związanych z obniżeniem cen jednostkowych brutto poniżej 
obowiązujących na podstawie zawartej umowy. 

 
§ 3. 

1. Umowa obowiązuje od …………….. do ………….. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do Apteki Szpitalnej do godziny 14:00 w terminie: do ……. 

godzin/dni roboczych (max do 2 dni roboczych) od złożenia zamówienia cząstkowego. Zamówienia 
cząstkowe mogą być składane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczonego 
środkami komunikacji, w tym też dopuszczalne jest przesłanie zamówienia faksem. Wybór sposobu składania 
zamówienia należy do Zamawiającego. 

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

4. Wykonawca 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 Wykonawcę wyłącznie do magazynu Apteki Szpitalnej, 
Zamawiający informuje, że w przypadku realizowania dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, 
Wykonawca winien wskazać na liście przewozowym również miejsce docelowej  dostawy jako Apteka 
Szpitalna. Dostawa towaru do niewłaściwie oznaczonej komórki organizacyjnej Zamawiającego skutkować 
będzie jego nieodebraniem łącznie ze wszystkimi konsekwencjami dla Wykonawcy, o których mowa w § 6 
ust. 7 i w § 7 niniejszej umowy. 

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

7. Wykonawca do każdej dostawy dokonanej na podstawie zamówienia cząstkowego, będzie dostarczał 
mailem elektroniczną wersję faktury w formacie kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego 
oprogramowaniem komputerowym MMS – (formaty kompatybilne np. DADAFARM, MALICKI  
lub ASSECO). 

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

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

 
§ 4. 

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

2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający 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. Zamawiający na życzenie Wykonawcy będzie potwierdzał stan należności. 

 
§ 5. 

Wykonawca 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). 
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§ 6. 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości odpowiadający świadectwom, atestom  

i odpowiednim normom w tym musi posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu. 
2. Wykonawca gwarantuje okres ważności leków wynoszący (min 6 m-cy) licząc od daty dostarczenia 

Zamawiającemu leków w wyniku realizacji zamówienia cząstkowego. 
3. W przypadku dostarczenia towaru wykazującego brak ilościowy lub jakościowy, Zamawiający sporządzi na tę 

okoliczność protokół reklamacji i powiadomi Wykonawcę o tym fakcie telefonicznie, faksem lub pisemnie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu ……. dni roboczych (max 7 dni roboczych) od dnia zgłoszenia 

reklamacji w sposób określony w ust. 3, dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy (pod względem 
wartościowym lub/i ilościowym) do godz. 14:00 do Apteki Szpitalnej pod  rygorem nie uiszczenia zapłaty za 
wadliwą partię towaru. Niezależnie od tego Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych 
na zasadach, o których mowa w § 7 ust.1 lit. c. 

5. Wykonawca pokryje koszty odbioru zareklamowanego asortymentu i dostarczenia pełnowartościowego 
towaru do magazynu Zamawiającego. 

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

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 Wykonawcę. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 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 Wykonawca, 
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. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 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 Zamawiający, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

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

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

 
§ 8. 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający 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 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
poza karami umownymi, o których mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
z winy Wykonawcy. 
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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 
Zamawiającego. 

 
§ 11. 

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 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 Wykonawcy 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. 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 
 
 

ZNAK SPRAWY P/13/2016 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa leków na SM 

 
 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w 

postępowaniu, oświadczam że: 

 

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  z żadnym 

Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.  

 

 

 *- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………..………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 
Pieczątka  firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 

 


