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SPECYFIKACJA 

                     ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na „dostawę  produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla SP ZZOZ Szpital  

w Iłży”.  

                                        w trybie przetargu nieograniczonego. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy –Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164ze zm.) 

 

 

 

 

Zatwierdzam: ................................ 

 



                                       INSTRUKCJA DLA OFERENTA 

 

                      
I. ZAMAWIAJĄCY :  

Nazwa Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital     w Iłży 

Adres Zamawiającego:       ul. Bodzentyńska 17 

Kod miejscowości:             27-100   IŁŻA 

Telefon/fax. (048) 616-31-75 

Adres strony internetowej:   bip2.szpitalilza.com.pl 

Adres poczty elektronicznej: dzialzamowien@szpitalilza.com.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek -piątek 730 – 15 00  

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami :  

Wiesława   Mazur tel. 048/616-31-75 sprawy formalne 

mgr Mariusz Stępień  tel. 08/3856956 sprawy dot. przedmiotu zamówienia 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Podstawa prawa zamówienia publicznego Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych. 

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

Prawo zamówień publicznych . 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 

ze zm.).  
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz.U. z 2016 poz. 1126).  
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia 

publicznego (Dz.U. z 2015r. poz. 2254). 



 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

 
III. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST :  

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 

dla  SPZZOZ Szpital w Iłży”  . Postępowanie  podzielone jest na  11-pakietów (11 części). 

2. Przedmiot zamówienia jest klasyfikowany wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

jako: 33600000-6 ;  33690000–3; 33680000-0; 33692500-2 

           3. Zaproponowane leki i wyroby  medyczne  muszą być dostępne na dzień postępowania 

 przetargowego.  

Oferent musi posiadać zabezpieczenie leków i wyrobów medycznych na cały okres 

obowiązywania umowy tj. 12    miesięcy. 

 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapisy SIWZ wraz z załącznikami 

 łącznie z przygotowaniem projektu umowy. 

 5. Dostawa następować będzie na koszt ryzyko Wykonawcy.  

 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

c. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

dziale IV 1. 2) lit. b-c niniejszej siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,  



Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust.1-6 

ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 

ustawy, tj.: 

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, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

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 art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, 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. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym– 

Załącznik Nr 8 SIWZ. Dopuszcza się przetworzenie formularza jednak z zachowaniem szaty 

graficznej, tabelarycznej. Zabronione jest nanoszenie własnych zapisów w miejscach do tego nie 

przewidzianych. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ofertę należy złożyć ściśle według kolejności określonych w Załączniku Nr 8 SIWZ – Formularzu 

ofertowym i formularzu asortymentowo- cenowym. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian 

w Załączniku Nr 8 SIWZ opracowanym przez Zamawiającego. 

4. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert. 

5. Oferenci składają ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą techniką. 

7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Cena oferty musi być podana 

w złotych polskich netto, brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym 

zgodnie z obowiązującymi (w terminie składania oferty) przepisami. 



8. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie niezbędne nakłady pozwalające wykonać 

przedmiot zamówienia określony w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 

9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Dokumenty niejawne załączone do oferty Oferent może złożyć w odrębnej (niejawnej) części 

oferty. W takim przypadku Oferent winien złożyć dodatkowe oświadczenie nie później niż w terminie 

składania ofert, iż te strony oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić. 

11. Składając ofertę nie można sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów 

prawnych. Dotyczy to także np. zapisu art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 

12. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Oferenta 

upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta zgodnie z wpisem reprezentacji w 

stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 

pełnomocnictwem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wszelkie załączniki do oferty/ strony 

winny być również podpisane przez przedstawicieli Oferenta. 

13. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 

załączonych przez Oferenta. 

14. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

15. Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie możne jej zmienić.  

16. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

17. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę– § 7. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016, poz. 1126). 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na leki o nazwach handlowych innych niż 

występujące w specyfikacji przetargowej pod warunkiem, że zawierają one tą samą substancję czynną, 

to samo spektrum działania, dawkę, lecz różniące się postacią tj. Zamawiający dopuszcza zmianę 

postaci proponowanych preparatów tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i 

odwrotnie, fiolki na ampułki i odwrotnie przy zachowaniu tej samej drogi podania. 

Nazwy wszystkich oferowanych leków i wyrobów medycznych Wykonawca zapisuje w 

odpowiednią rubrykę. 

19. Zamawiający dopuszcza zmiany w specyfikacji dotyczącej jednostki miary o innej niż podana, z 

wyjątkiem pozycji, w których Zamawiający zaznaczył „nie zamieniać opakowania na mniejsze lub 

większe”. Ilość danego leku powinna być odpowiednio przeliczona. Jeżeli zajdzie potrzeba ilość 

należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.  

Cena winna być podana zgodnie z proponowaną przez Oferenta jednostką miary. 

 



20. Zamawiający podzielił postępowanie na 11 części(pakietów), z których każda 

będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna. 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną, wybraną przez siebie ilość 

części(pakietów). 

       Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których 

 mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

             W przeciwnym razie oferta  zostanie odrzucona. 

21. Tylko w wyjątkowych przypadkach tzn. zaprzestano produkcji leku (uzasadnienie), 

dopuszczalne jest nie podanie ceny tego leku i pakiet nie zostanie odrzucony. 

22. W przypadku całkowitego zaprzestania produkcji danego preparatu Oferent powinien nie 

wyceniać tylko wyzerować daną pozycję oraz dołączyć dokument od producenta. 

23. W przypadku gdy lek jest tymczasowo niedostępny, a Producent nie jest w stanie określić 

terminu dostaw i hurtownia nie posiada na stanie powyższego preparatu Zamawiający prosi o podanie 

ostatniej aktualnej ceny.  

24. Nie dopuszcza się wyceny suplementów diety, chyba że na rynku brak jest zamienników 

zarejestrowanych jako produkty lecznicze opisane w SIWZ  

/W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę suplementu diety, Wykonawca zobowiązany jest 

wpisać w formularzu asortymentowo-cenowym adnotację, że dany preparat jest suplementem diety./ 

25. Oferent winien zamieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób 

następujący: 

1. koperta zewnętrzna: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. 

Bodzentyńska 17, 27-100   IŁŻA 
      Oferta przetargowa na „Dostawę  produktów leczniczych i wyrobów medycznych  

”- Pakiet(część)   …….. Nr    postępowania DB/03/2017 

 Nie otwierać przed  16.08.2017r., godz. 1200 

2. koperta wewnętrzna: 

               NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES 

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

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



Oferta przetargowa na „Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla 

SPZZOZ Szpital w Iłży ”- pakiet(część) Nr ………. 

26. Koperta wewnętrzna winna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

27. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 

28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczce wiązanej). 

Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

odłączenie kartek. 

29. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty. W przypadku 

dostarczenia oferty pocztą kurierską, Oferent jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany 

w punkcie 25. 

30. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz 2015 r. 

poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem kuriera. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Zamawiający na podstawie art. 24aa. ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny 

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

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W świetle powyższego zapisu 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku postaw do wykluczenia, tj.:  

1. wraz z ofertą - najpóźniej w dniu składania ofert (obowiązek złożenia dokumentów 

dotyczy każdego wykonawcy składającego ofertę): 

1)oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu- złożone zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do siwz; 

2)oświadczenie Wykonawcy, że nie podległa wykluczeniu- złożone zgodnie z załącznikiem nr 

2 do siwz. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

1) odpis z właściwego rejestru lub 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, 



2)zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca    

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym 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, 

 

3).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 ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

 

4)oświadczenia 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. Propozycja 

treści oświadczenia w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

5)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. Propozycja treści oświadczenia w powyższym zakresie stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

6)oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716). Propozycja treści oświadczenia w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym 

wymaganiom technicznym i jakościowym zamawiający żąda: 

1)Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych świadectw dopuszczających wymienione 

przedmioty zamówienia do stosowania i obrotu na rynku krajowym, wydane zgodnie z ustawą Prawo 

Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 45, poz. 271). 

2)Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem dokumenty 

dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)/dotyczy suplementów diety/. 

3) Oświadczenie, że oferowany wyrób medyczny posiada  aktualne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania i obrotu  zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. 

poz. 211)    



4)Zamawiający wymaga proponowania samych produktów leczniczych, a w przypadku propozycji 

suplementu diety oświadczenia, iż dany preparat dostępny jest wyłącznie jako suplement diety, 

ponieważ na rynku brak jest odpowiednika o statusie produktu leczniczego. 

5)Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu kart charakterystyki oferowanych produktów leczniczych i 

udostępnienie na każde żądanie Zamawiającego. 

6) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. 

Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016,poz.2142). 

7)Oświadczenie, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty właściwe dla 

poszczególnych klas wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 17 stycznia 2017r.. o 

wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. , poz. 211), deklaracje zgodności, wpis do rejestru 

wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i używanie oraz 

certyfikat CE. /Dotyczy pozycji zarejestrowanych jako wyroby medyczne./ 

Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania 

dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów, warunków, które zostały 

określone w niniejszym SIWZ. 

Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego. 

 

W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 Pzp – 

(informacja zamieszczona niezwłocznie po otwarciu ofert dotycząca: kwoty jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia). Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu (obowiązek złożenia dokumentu dotyczy każdego wykonawcy, który złożył 

ofertę) :  

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenie Wykonawca składa 

zgodnie z załącznikiem nr 3 siwz. 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę– § 7. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016, poz. 1126). 

 

U W A G A ! 

Dokumenty w/w będą stanowiły dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków podmiotowych. Spełnienie 

przez Oferenta warunków nie będzie równoznaczne z badaniem stopnia ich spełnienia ponieważ Oferent spełnia 

warunki albo nie spełnia danych warunków. W przypadku, gdy Oferent nie spełnia jakiegokolwiek warunku 

zostanie wykluczony z postępowania – art. 24 pzp. Ocena ofert pod względem formalnym dokonana będzie po 

otwarciu ofert, a przed ich oceną merytoryczną. 



 
VIII. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

1. Dostawy realizowane będą w okresie 12 miesięcy. 

2. Dostawy realizowane będą do Apteki Zamawiającego w Iłży ul. dr Anki 4  na podstawie 

zamówienia składanego przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub emailem. 

3. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy. 

4. Przy dostawie należy załączyć fakturę na przesłany asortyment – 2 egzemplarze. 

5. W przypadku uchybień realizowane będą bezzwłocznie – wymiana wadliwego asortymentu. 

a) transport z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego: 

Apteka Szpitalna SP ZZOZ Szpital w Iłży 

ul. dr Anki  4 
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b) reklamacja i bezzwłoczna wymiana wadliwego asortymentu. 

 
IX. WADIUM  

Oferent nie wnosi wadium. 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

 
XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Pisma, wiadomości, informacje prosimy składać pisemnie do sekretariatu na adres Zamawiającego 

tj:   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 



ul. Bodzentyńska 17 
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Tel./Fax. 048/ 616-31-75 

3. Informacje można przekazać faksem pod nr 048/616-31-75 oraz e-mailem 

dzialzamowien@szpitalilza.com.pl – prosimy o potwierdzenie ich pisemnie. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, 

przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, (nie ujawniając przy tym źródła) 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. 

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 

mgr Mariusz Stępień  tel. 048/3856956, 

Wiesława   Mazur tel. 048/616-31-75 

6. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą lub faksem, zobowiązana jest bez 

wezwania strony przekazującej dokument lub informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania, poprzez odesłanie dokumentu lub informacji o tej samej treści. Treść przekazywanych 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być również potwierdzona pisemnie. Za 

datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za 

pomocą np. faksu. 

7. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w 

następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesiona z datą tego dnia.  

8. SIWZ udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach 

internetowych Urzędu do upływu terminu składania ofert. 

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców / wykonawców. 

 
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być złożona do dnia 16.08.2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  

ul. Bodzentyńska 17 
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Oferty złożone po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 

2015r. poz. 2164) Prawo Zamówień Publicznych będą zwrócone Oferentom bez otwierania.  

2.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZAMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

3.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi 

zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

4. Miejsce i termin otwarcia oferty: 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.08.2017r. o godz.1200 w siedzibie Zamawiającego tj.: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  

ul. Bodzentyńska 17 , 27-100   IŁŻA-  pokój 202 

5. Otwarcie ofert: 

a) jest jawne, 

b) po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy, którego 

oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy. 

6. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone  na stronie Urzędu Zamówień Publicznych  oraz na tablicy  

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

Oferta powinna zawierać cenę w złotych wraz z podatkiem od towarów i usług oraz obejmować inne 

podatki oraz daniny publiczne. 

Cena powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty transportu do 

siedziby Zamawiającego. 
XIV. BADANIE I OCENA OFERT – KRYTERIA 

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są 

jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona – badania 

ofert. 

2. W pierwszym etapie postępowania komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego – bada czy 

Oferenci nie podlegają wykluczeniu. Następnie Komisja sprawdza oferty Oferentów nie 

wykluczonych i odrzuca oferty, nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja 



dokona badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych oraz gdy 

oferent który złożył ofertę nie został wykluczony z postępowania. 

3. Komisja dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.  

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób 

punktowania): 

 
L p. Nazwa kryterium Sposób punktowania 
1. Cena 60 pkt. 
2. Termin dostawy 40 pkt. 
Razem 100 pkt. 

Ocena będzie następować w/g wzoru: 

Kryterium: cena 

Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru: 

                 najniższa oferowana cena brutto  

cena = --------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%  

                  cena badanej oferty brutto 

Kryterium: termin dostawy 

Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów dostawy liczonych od złożenia 

zamówienia, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację: 

24 godziny – 40 pkt.  

48 godzin – 20 pkt.  

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 48 godzin od złożenia zamówienia.  

5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie 

zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ. 

 
XV. WYBÓR OFERTY – OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Po ustaleniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów 



potwierdzających warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia określone w dziale VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.  
2. W przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do 

Wykluczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokonuje wyboru oferty 

najkorzystniejszej do realizacji zamówienia;  
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze oferty 

najkorzystniejszej zgodnie z zakresem określonym w art. 92, ust. 1 ustawy Pzp oraz 

udostępnia informacje na stronie internetowej  bip2.szpitalilza.com.pl 
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

lub 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.  
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przysługuje Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może podnieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

XVII. INFORMACJE DODATKOWE 

W sprawach nienormowanych w niniejszej specyfikacji, zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164ze zm.) wraz z 

przepisami wykonawczymi. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.  

Załącznik nr 4: 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.  

Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia Publiczne. 

Załącznik nr 6: Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

Załącznik nr 7: Projekt umowy 

Załącznik nr 8: Formularz ofertowy i formularze asortymentowo-cenowe 

 

 



Załącznik nr 1 

                                                                                                                          do SIWZ  

nr postępowania DB/03/2017 

Dotyczy :dostawy produktów leczniczych 

i wyrobów medycznych   

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa: ........................................................................................................................................... 

 

Siedziba: ........................................................................................................................................ 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

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

_____________________________ 

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) 

upoważnionej (nych) do reprezentowania 

Wykonawcy 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli 

dotyczy):  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego 

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

……………………………..,  

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

                                                                                                   _____________________________ 

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) 

upoważnionej (nych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

                                                                                            _____________________________ 

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) 

upoważnionej (nych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 



                                                                                                              Załącznik nr 2 

                                                                                                                 do SIWZ  

nr postępowania :DB/03/2017 

Dotyczy; dostawy produktów leczniczych   

i wyrobów medycznych 

                                       Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ....................................................................................................................................... 

Siedziba: .................................................................................................................................... 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 

Pzp . 

 

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

 

                                                                                                        

                                                                                     __________________________________ 

  (imię i nazwisko) podpis osoby (osób) 

upoważnionej (nych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 



(wypełnić jeżeli dotyczy) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

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

 

                                                                                   __________________________________ 

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) 

upoważnionej (nych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA  
(wypełnić jeżeli dotyczy): 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

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

……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

                                                                  __________________________________  

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) 

upoważnionej (nych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

    __________________________________ 

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) 

upoważnionej (nych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Załącznik nr 3  

                                                                                                            do SIWZ  

nr postępowania DB/03/2017 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

Dotyczy dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla SPZZOZ Szpital w Iłży 

 

                          Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

                        informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 

Załącznik składany w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji na stronie 

internetowej o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

1. Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie 

załączam dokumenty/informacje: 

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

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

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

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

(miejscowość, data)             

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

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy  

2. Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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

(miejscowość, data)                                                                                   .................................................................. 

                                                                           podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  

      wykonawcy  

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 



                                                                                                                  Załącznik nr 4  

                                                                                                                    do SIWZ  

nr postępowania DB/03/2017 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

Dotyczy dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla SPZZOZ Szpital w 

Iłży 

                                                       Oświadczenie 

o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

 
w imieniu Wykonawcy: 

Nazwa: ........................................................................................................................................... 

Siedziba: ........................................................................................................................................ 

oświadczam, że nie wydano/wydano* (niewłaściwe skreślić) wobec mnie prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

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

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy  

 

 

* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji należy złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

                                                                                           



         Załącznik nr 5  

                                                                                                                     do SIWZ  

nr postępowania DB/03/2017 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

Dotyczy dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych  dla SPZZOZ Szpital w 

Iłży 

                                                       Oświadczenie 

 

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne 

 

w imieniu Wykonawcy: 

Nazwa: ........................................................................................................................................... 

Siedziba: ........................................................................................................................................ 

oświadczam, że nie wydano wobec mnie orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne  

 

 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

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

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 



                                                                                                                       Załącznik nr 6  

                                                                                                                          do SIWZ  

nr postępowania DB/03/2017 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

   Dotyczy dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla SPZZOZ Szpital w 

Iłży. 

                                                      Oświadczenie 

 

o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

 
w imieniu Wykonawcy: 

Nazwa: ........................................................................................................................................... 

Siedziba: ........................................................................................................................................ 

oświadczam, że nie posiadamy zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

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

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 



                                                                                           Załącznik nr 7  

                                                                                                                     do SIWZ  

 
                             UMOWA DOSTAWY SUKCESYWNEJ Nr ….....2017 

                                                
 

                                                                  

Na zakup i dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla   Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  Szpitala w Iłży. 

 

Zawarta w dniu ………………………..2017r. pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala w Iłży przy 

ul. Bodzentyńskiej 17, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068961, 

reprezentowanym przez :  

1. p.o. Z-ca Dyrektora  ds. Lecznictwa  -lek. Mirosław Popiołek  

2. Głównego Księgowego- mgr Ewa  Domagała 

zwanym dalej „Odbiorcą” 

 

a firmą   …………………………………………………………………………wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego , pod nr ……………….., reprezentowaną przez: 

      1. ……………………………… 

      2. ……………………………… 

zwaną dalej „Dostawcą” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na podstawie art.39 Ustawy  

z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., 

poz.2164 ze zm.), o następującej treści: 

   

§ 1. 

                                          Przedmiot umowy, okres obowiązywania 
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy leków zwanych w dalszej części 

umowy towarem, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres  12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy lub do wyczerpania wartości umowy. 

3. Towar objęty umową będzie dostarczany zgodnie z załącznikiem  nr 1 do umowy  

(formularz asortymentowo- cenowy). 

4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

i wybrana oferta. 

 

                                                            § 2. 

                                              Warunki dostawy 

1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw  przedmiotu umowy, na 

podstawie składanych zamówień, w ciągu ……. godz. od chwili otrzymania 

zamówienia faksem lub na piśmie, złożonego ze strony Odbiorcy przez 

Kierownika Apteki. 



2. Dostawy realizowane  będą sukcesywnie, a ich wielkość może być większa lub 

mniejsza, uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Szpitala. Brak zamówienia  

w danym miesiącu nie jest w żadnym przypadku odstąpieniem od umowy. 

3.  Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar i rozładować na swój koszt w siedzibie 

Odbiorcy, tj. magazynie aptecznym w Iłży przy ul. dr Anki 4 (od poniedziałku 

do piątku) w godz. od 8.00 – 14.00 . 

      Jeżeli dostawa  wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki 

Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 

terminie. 

4.   Warunkiem przyjęcia dostawy jest faktura. .Faktura musi być dołączona do dostawy w 

dniu dostawy celem możliwości jej zaksięgowania i wydawania w dniu dostawy zgodnie z 

serią i datą ważności. 

5. Wymagana jest zgodność serii i daty ważności na fakturze i w dostawie. 

6. W przypadku realizacji zamówienia częściowego tzn. kiedy Dostawca w całości nie  

przyśle zamówionego towaru. Dostawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej 

informacji, które towary zostaną przesłane w późniejszym terminie oraz określenia 

terminu dostawy. 

7. W przypadku dwukrotnego braku realizacji zamówienia częściowego przez Dostawcę, 

Odbiorca zastrzega sobie prawo do zakupu produktów leczniczych  będących 

przedmiotem zamówienia lub ich odpowiedników u innego Dostawcy, obciążając 

kosztami zakupu Dostawcę . 

8. Za dzień wydania towaru Odbiorcy uważa się dzień, w którym towar został odebrany 

przez Odbiorcę. 

9. Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać: 

a) ulotkę w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego  

użytkownika informację, 

b) właściwe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  

prawa, 

c) opakowanie, które chronić będzie przed ubytkiem czy uszkodzeniem. Sposób 

pakowania  i przewozu powinien odpowiadać właściwościom towaru, 

d) instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania  

towaru, 

10. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę leków czy wyrobów medycznych  o 

terminie ważności krótszym, niż 12 miesięcy lub połowie okresu ważności bez 

uprzedniego uzgodnienia. Odbiorcy przysługuje prawo do zwrotu towaru na koszt 

Dostawcy. 

                                                      

11.Dostawca oświadcza, że towar o którym mowa z § 1 ust. 1 posiada aktualne 

świadectwa rejestracji dopuszczającej do obrotu medycznego w Polsce oraz ,że towar ten 

znajduje się w urzędowym spisie leków. 

12. W sytuacjach  ekstremalnych Dostawca zobowiązuje się do dostawy leków 

zamówionych w trybie pilnym na tzw. „ratunek” w ciągu 24 godzin od przyjęcia 

zamówienia. 

 

 

 

§ 3. 

Reklamacje 
1. Dostawca gwarantuje Odbiorcy, że dostarczone towary w ramach Umowy są wolne 

od wad. 



2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Odbiorca 

niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia dostawy 

powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

-   braków ilościowych w  ciągu 7 dni 

-   wad jakościowych w ciągu 14 dni 

oraz  sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół reklamacji i powiadomi 

Dostawcę, który wymieni towar na wolny od wad lub uzupełni ich brak. 

       3.   Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy. 

4. Dostawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotu leków 

wycofanych  z obrotu odpowiednimi decyzjami  administracyjnymi  oraz wystawienia 

faktury korygującej. 

 

 

§ 4. 

Wartość umowy, zapłata ceny. 
1. Wartość umowy opiewa na kwotę   …………..zł brutto: (słownie: ……………….. 

………………………………………………………………………………………), 

w tym podatek VAT 8%........................dla pakietu (części) Nr…………… 

Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen  

jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiących zał. 1 do 

umowy. 

 

2. Ceny  jednostkowe brutto towarów objętych niniejszą umową, określone  

w formularzu cenowym, będą  niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania 

umowy z zastrzeżeniem  § 8, pkt.5.3-5.7 

         3. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy   

Dostawcy wskazany przez niego na fakturze VAT lub rachunku. 

         4. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu ……. dni 

od daty wystawienia faktury VAT lub rachunku przez Dostawcę , przy czym za dzień 

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

         5. Wszelkie płatności dokonywane w złotych polskich. 

§ 5. 

Zmiana stron umowy 
Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący    

pod rygorem ,że czynność ta będzie nieważna , zgodnie z art.54 ust.5 ustawy z dnia 

15.04.2011r. o działalności leczniczej(t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1638.) 

 

 

§ 6. 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części 

Odbiorca, może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2 % 

wartości brutto zamówionego , a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy zapłaci on Dostawcy karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Odbiorca 

wyznaczy Dostawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia 



w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Odbiorca naliczy karę umowną  w wysokości 

0,2% wartości  brutto wadliwego przedmiotu umowy za  każdy dzień opóźnienia. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, ,lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu.Odbiorca może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 (art. 145 ust.1 Ustawy PZP t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) W takim wypadku  

Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części  umowy. 

6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej 

szkody . 

§ 7. 

Rozstrzyganie sporów  
1. Odbiorca i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygania wszelkich 

sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w 

pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Odbiorca i Dostawca nie 

są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Odbiorcy. 

 

 

 

§ 8. 

Prawo właściwe , język zmiany umowy 
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy 

regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym 

z tymi przepisami – Kodeks cywilny. 

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Odbiorca 

przewidział możliwość dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

5. Dopuszcza się następujące zmiany umowy: 

5.1. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zastąpienia produktu objętego umową 

innym lekiem (odpowiednikiem) zawierającym  w składzie tą samą substancję 

czynną (nazwę międzynarodową ) oraz ma zarejestrowane te same wskazania 

co lek objęty umową bez zmiany ceny jednostkowej brutto w następujących 

przypadkach: 

5.1.1. wycofania leków z obrotu lub wykreślenia z rejestru produktów 

leczniczych i materiałów  medycznych,  

5.1.2. zaprzestania wytwarzania produktu leczniczego objętego umową, 

5.1.3. wygaśnięcia świadectwa rejestracji, 

5.1.4. wprowadzenia decyzjami administracyjnymi nowych leków do 

obrotu i stosowania. 

5.2. Odbiorca zastrzega sobie, że w przypadku zmiany konfekcjonowania 



(wielkości opakowania) nastąpi przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań 

lub ilości sztuk w opakowaniu proporcjonalnie do oferowanej zmiany. 

                  5.3 Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen  

                         urzędowych, wprowadzonych Rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, 

                          przy  czym zmiany te mogą  dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen towarów 

5.4 Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki  

podatku VAT  wprowadzonej przepisami prawa-mogą się zmienić od dnia 

wejścia w życie danego aktu prawnego , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie 

cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 

5.5 Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmian stawek opłat 

celnych wprowadzonych  decyzjami administracyjnymi , przy czym te mogą 

dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen towarów. 

5.6 Odbiorca w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym (nie więcej niż 20%), w 

zależności od warunków kontraktu zawartego  z Narodowym Funduszem 

Zdrowia lub wskazań medycznych dokonanych przez nadzór farmaceutyczny.  

5.7 Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub 

rejestrowe stron umowy. 

 

                                                                               § 9. 

                                                        Egzemplarze umowy 

 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz dla Dostawcy oraz trzy egzemplarze dla Odbiorcy. 

 

Załączniki do umowy: 

Formularz cenowy – zał. Nr 1 

 

DOSTAWCA                                                                                            ODBIORCA 

 

 

 

 


