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NR SPRAWY : DZP/ 01 /2020 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
(SIWZ) 

 
Na sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży. 
 

 
 
 

 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W 
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R.  

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(Dz. U. z 2018r., poz. 1986) tj. powyżej 214.000 euro 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA 108 PONUMEROWANYCH  STRON 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty 

nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iłża, styczeń 2020r. 
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I.  Nazwa, adres Zamawiającego i informacje dodatkowe 

 
Zamawiającym jest: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital  
w Iłży  
Adres: 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
Telefon: (48) 6163175 Email: szrilza@szpitalilza.com.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://szpitalilza.com.pl  , http://bip2.szpitalilza.com.pl  
Godziny urzędowania: od 7 25 do 15 00 
Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI :02 1050 1432 1000 0022 8167 9338 
NIP: 796 17 04 266; Numer REGON: 670902293 
 
Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  
1. eunijne@szpitalilza.com.pl    (dla korespondencji napływającej do zamawiającego).  
2. Skrytka ePUAP: /spzzozilza/unijne  (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 
3. http://szpitalilza.com.pl  , http://bip2.szpitalilza.com.pl (adres strony internetowej, na której 
umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu).  
 
Numer postępowania/  
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/ 01/ 2020 
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej. 

2.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP lub pocztę elektroniczną. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ.   

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty będą opisywać stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze 
zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 
wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://szpitalilza.com.pl  , http://bip2.szpitalilza.com.pl  oraz na 

http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
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miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

4. Szacunkowa wartości zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i  dostawa leków dla potrzeb Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży. 

Zamówienie składa się z 8 niepodzielnych części:  

Część nr 1  -produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego  i metabolizmu  

 kod CPV : 33617000-8; 33610000-9; 33612000-3; 33615000-4; 33616000-1;  

Część  nr 2- produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów 

Kod  CPV: 336411100-6;336413000-8; 33642100-3; 33642200-4; 33642000-2; 33641200-7;           
33640000-8; 33641000-5 

 Część nr 3 – ogólne środki przeciw infekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki 
przeciw nowotworowe oraz immunomodulacyjne 

kod CPV: 33651520-9; 33651100-9; 33651400-2; 33651200-0; 33652100-6; 33651500-3; 

Część  nr 4- środki lecznicze  dla układu oddechowego 

kod CPV: 33675000-2; 33670000-7; 

Część nr 5  - różne produkty lecznicze 

kod CPV: 33693000-4; 33692510-5; 33691200-2; 336921000-8; 33695000-8; 33696000-5; 33692210-
2; 33600000-6 

Część nr 6 – produkty lecznicze do dermatologii  oraz układu mięśniowo-szkieletowego 

kod CPV: 33632300-2; 33631000-2; 33632000-9; 33632100-0; 33631600-8;  

Część nr 7- produkty lecznicze  dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia 

kod CPV: 33621000-9; 336220000-6; 33622300-9; 33621100-0; 33622500-1; 33621200-1; 33621400-
3;  

Część nr 8-produkty lecznicze  układu nerwowego i organów zmysłów 

kod CPV: 33662000-8; 33661000-1; 33662100-9; 33661200-3; 33661100-2;  

1. Przedmiot dostawy musi posiadać dokumenty zgodnie z wymaganiami prawa  ustawy  
z dnia 06 września 2001r. o Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 45 poz. 271 
z późn. zm.) i rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. 

2. Dokumenty potwierdzające  spełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 
Zamawiającemu na każde żądanie. 

3. Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowiązywania umowy  zawarty jest w formularzu cenowym/ 
specyfikacji technicznej stanowiących załącznik do SIWZ. 

4. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i 
ilościowym , co nie stanowi  chociażby częściowego odstąpienia od umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży na zasadach określonych w ofercie i umowie. 
6. Wykonawca zobowiązuje się  do elastycznego reagowania na zmienne potrzeby Zamawiającego. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych- odpowiedników leków – 

rozumianych , jako leki o tej samej substancji działającej , tej samej dawce i takim samym 
działaniu, o właściwościach  nie gorszych  niż wskazane przez Zamawiającego. 

8. Dostawy asortymentu realizowane będą  w ciągu do 48 godzin licząc od chwili  złożenia 
zamówienia , lokalizacja Apteka  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Szpital w Iłży. W godz. 8:00-12:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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9. Każda dostarczona do Zamawiającego partia towaru powinna być oznaczona w sposób 
określający rodzaj asortymentu .Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wnieść towar w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie Apteki szpitala. 

10. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę lub poza wskazanymi dniami , 
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

11. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może zwrócić się  do Wykonawcy  o realizację 
określonego zamówienia  w trybie pilnym „na cito” w ciągu max 12 godzin. 

12. Zamawiający  zastrzega sobie prawo zwrotu części lub całości   asortymentu w okresie max 5 dni 
od daty jego otrzymania z uzasadnionej przyczyny np.: gdy towar okaże się wadliwy , pomyłkowo 
przysłany inny niż zamówiony, pacjent dla którego zamówiono towar zmarł. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby 
części zamówienia na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części 
zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 7. 
16. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia  sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy. 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP;  

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca  spełni ten warunek jeżeli: przedłoży zezwolenie na prowadzenie sprzedaży produktów 
farmaceutycznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /tekst jednolity 
Dz.U.  z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami/.  

1.3.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  
z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za 
odrzuconą. 

 
Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

1.  Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 
ustawy PZP: 

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 2017r. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 2344). 
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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.  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub 

ust 5 pkt 1, 8 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji o której mowa w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyrok okres obowiązywania tego zakazu. 

 
Vb. Informacje dla Wykonawców: 

1. Informacje na temat podwykonawców 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający nie wskazuje kluczowych części lub prac które winne być zrealizowane przez 
Wykonawcę osobiście (art. 36a ustawy PZP). 

3. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca zgodnie z treścią art. 36b 
ust. 1 ustawy PZP, zobowiązany jest część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz firmę (nazwę) i siedzibę (adres) podwykonawcy wskazać  
w (JEDZ/ESPD) w części II/D, oraz w części IV/C (JEDZ/ESPD) ppkt. 10. 

4. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1  ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
PZP zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.  

 

2. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane 
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału 
w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, czyli zostają spełnione jeżeli 
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ten 
warunek . 

5. Brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w stosunku do każdego z Wykonawców niezależnie.  
 
3. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
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określonych w art. 22a ustawy PZP. 
 
1. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. V. ust. 1 pkt 

1.4. niniejszej SIWZ,  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.  

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego:  

4.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
4.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1.  
 

VI.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.  W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V 
ust. 1  niniejszej SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ w formie jednolitego 
dokumentu (JEDZ). Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze 
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej 
„jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z 
zasadami określonymi poniżej. 

1.1  Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego 
poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl lub poprzez inne dostępne 
narzędzia lub programowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego. 

1.2 W tym celu należy podjąć następujące kroki: 
a) ze strony internetowej https://www.szpitalilza.com.pl , na której udostępniony został SIWZ 

należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”, (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisać go na 
twardym dysku,  

b) wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl 
c) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy 

formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,  
d) zaimportować pobrany wcześniej plik,  
e) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),  
f) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.5 SIWZ,  
1.3     Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania 

zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:  
 https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf 
1.4      Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno: 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.szpitalilza.com.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
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a) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu  

b) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia  

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające 
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)  

d) zostać złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, .odt. 

e) JEDZ składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – nie wymaga szyfrowania a 
jedynie postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

  Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa 
w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca bądź Wykonawcy ubiegający się wspólne o 
udzielenie zamówienia nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

Zamawiający nie wymaga składania formularza JEDZ/ESPD dla podwykonawców, którym 
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca ujawnia 
jedynie w (JEDZ/ESPD) w części II/D, firmę (nazwa) i siedzibę (adres) podwykonawców 
uczestniczących w realizacji zamówienia oraz w części IV/C ppkt 10 (JEDZ/ESPD) części zamówienia 
które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.  
 
2.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, stosownie do treści rozdz. Vb ust. 3 
pkt 1 SIWZ, 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 ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.  

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, 
przedłoży aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty lub oświadczenia: 
       
3.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
 

a) zezwolenie na prowadzenie sprzedaży produktów farmaceutycznych zgodnie z ustawą z dnia 6 
września 2001r. Prawo farmaceutyczne /tekst jednolity Dz.U.  z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze 
zmianami/.  

 
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
 
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) w/w informacje musi złożyć każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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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 uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) w/w zaświadczenie musi złożyć 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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;  

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) w/w zaświadczenie musi złożyć 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
d) 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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
  

 Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia Zmawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. 
VI ust. 3.2  pkt a-d niniejszej SIWZ. 

 
3.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia: 
 
a) Katalogi / ulotki  lub karty danych technicznych zaoferowanego produktu  w języku polskim– 

zawierające wszystkie wymagane dane z opisu przedmiotu zamówienia parametry techniczne. 
Wykonawca powinien czytelnie oznakować w katalogach oferowane parametry danego wyrobu. 

 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w:  
1) pkt 3.2.a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  
2) pkt3.2.b)-d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.1. i pkt 4.1.2.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.2.a), powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w pkt 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach 
określonych w pkt 4.4.2. 
4.4. 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. 
4.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. 
poz. 570 oraz z 2018r. poz. 1000, 1544, 1669), a Wykonawca wskazał w ofercie dokumenty którymi 
dysponuje Zamawiający lub adres pod którym można je pozyskać. 
4.6 Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszelkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
4.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
http://szpitalilza.com.pl   , http://bip2.szpitalilza.com.pl  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy 
kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym postępowaniu ) lub braku przynależności do tej samej 
grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2018r poz. 798) i złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w 
przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 w/w ustawy poprzez grupę kapitałową 
rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 i złożeniu odrębnych ofert lub ofert częściowych może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
UWAGA  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
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4.8 W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 
4.9 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1 – 2 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub złożone przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  ( skrytka ePUAP: /spzzozilza/unijne) oraz poczty 
elektronicznej  eunijne@szpitalilza.com.pl    

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- Marzena Barwicka-  607 073 168 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP.  Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji 
(formularze dostępne są pod następującym linkiem:  
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia ). 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.   

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP.  

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ.   

8. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 
adresem: www.szpitalilza.com.pl ; bip2.szpitalilza.com.pl 

9. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
dokumentów, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (formularze 
są dostępne pod  linkiem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz  udostępnionego 
przez mini Portal (Formularze do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem  Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 
postępowania). 

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: eunijne@szpitalilza.com.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
http://www.wss.com.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowieniaj
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
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11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt. 10 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13. Przekazane drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone  
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu . 

14. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w 
trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny 
zostać złożone  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

15. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 
1 ustawy Pzp, a także w przypadku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa  
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wystarczające jest ich przesłanie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia: 17 lutego 2020 roku 

 
16.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu wskazanego powyżej lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

16.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. 

16.3.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której 
zamieścił SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

16.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej na 
której zamieścił SIWZ. 

16.5. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

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

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w 
następujących wysokości:  

Część nr 1 – 3 965,00 PLN-słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć  złotych 

Część nr 2 – 2 508,00 PLN- słownie: dwa  tysiące pięćset osiem złotych 
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Część  nr 3 – 7 332,00 PLN- słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 

Część nr 4 – 1 244,00 PLN- słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści cztery złote 

Część nr 5 – 12 495,00 PLN- słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 

Część  nr 6 – 1 639,00 PLN- słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści dziewięć złotych 

Część  nr 7– 9 323,00 PLN- słownie: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 

Część  nr 8– 8 043,00 PLN- słownie: osiem tysięcy czterdzieści trzy złote 
 

 

2. Wadium może być wniesione w: 

2.1 pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110, 
650, 1000 i 1669).  

 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank Śląski nr rachunku 70 1050 
1432 1000 0022 8167 9957, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu DZP/ 01 /2020 na 
sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Szpital w Iłży” 
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 niniejszej SIWZ, przed 
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 
termin składania ofert). 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

5.1 pieniężnej – zostało wniesione przelewem na nr konta podany w pkt. 3  ; 

5.2 Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej 
opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej 
powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony 
przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe 
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą. 

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP. 

 

IX.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
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po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Wykonawca składa ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
mini Portalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część powinna być sporządzona  
w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, 
.rtf, .xps, .odt. 

3. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portal. Ofertę należy złożyć  
w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia  skanu oferty opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018, poz. 419), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzegł jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem  polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku, archiwum (ZIP). 

6. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem. 

7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego 
pliku archiwum (ZIP). 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do skradania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

11. Wykonawca składa ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 
12. Wykonawca może przygotować własny formularz oferty, jednak jego treść musi zawierać wszystkie 

wymagane przez Zamawiającego informacje. 
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13. Wszelkie inne dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
15. Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SIWZ. 
16. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

17. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy 
dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej przez notariusza w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

18. zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 

w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 

21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

24. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

Zawartość oferty.  

1. Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

2. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wzór oświadczenia wraz z informacją, które 
oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ w 
formie zgodnie z rozdz. VI. SIWZ. 

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenia składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia winny potwierdzać 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 
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3. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca 
(art. 22a ustawy PZP), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) ustawy PZP, iż nie podlega 
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP - w zakresie 
tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ -  
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) - wzór oświadczenia 
wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ, 

4. Zamawiający nie wymaga składania formularza JEDZ/ESPD dla podwykonawców, którym 
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca ujawnia 
jedynie w (JEDZ/ESPD) w części II/D, firmę (nazwa) i siedzibę (adres) podwykonawców 
uczestniczących w realizacji zamówienia oraz w części IV/C ppkt 10 (JEDZ/ESPD) części 
zamówienia które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.  

5. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być dołączone do oferty: 
a) Wypełniony formularz oferty  stanowiący załącznik nr 1 do siwz ; 
b) wypełniony formularz cenowy/specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia 

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr od 1 do 8 formularza oferty (w 
częściach w których Wykonawca składa ofertę); 

c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a PZP w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

d) dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w 
publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy 
Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są 
dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę 
do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski; 

e) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres 
umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie; 

f) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i 
ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
w/w Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub 
umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w 
szczególności umowę spółki cywilnej. 

6. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: 
a) wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również 
ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki 
cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników. 

b) określenie zakresu pełnomocnictwa, 
c) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. 

7. w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 
ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. dowód wniesienia wadium. 
9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
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składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. SP ZZOZ-Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 ,27-100 Iłża pokój nr 104 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 6 marca 2020 roku 

do godz. 10 : 00  Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17, 27-100 Iłża  w dniu 6 marca 

2020 roku o godz. 10 : 30 

6. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu oraz zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otworzenie za pomocą klucza 

prywatnego. 

7. Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie znarowienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące cen oraz innych kryteriów oceny ofert zawartych w 

ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
- ceny zawartej w ofertach oraz inne kryteria. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do siwz ,łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia, o której mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
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wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

6. Wykonawca winien skalkulować całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, 
przy czym zaoferowana cena nie może ulec podwyższeniu. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
Ustawy o podatkach i usługach oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę 
stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami będzie potraktowane jako błąd w 
obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty. 

8. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający: 
9.1. poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe; 
9.2. poprawi  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;  
9.3. zgodnie z art. 90 ustawy PZP wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, jeżeli 

zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydaje się rażąco niskie w stosunku  do  
przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania 
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami określonymi  przez  Zamawiającego   lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną  
w punktach z uwzględnieniem następujących  kryteriów oceny: 

1.1  „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

1.2 „Termin Płatności” – G. 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 
punktó

w 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa 

brutto 
60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

                            Cena badanej oferty 

Termin 
płatności 

40% 40 

Minimalny wymagany termin płatności min 30 dni – 0 pkt 

maksymalny  termin płatności  60 dni – 40 pkt 

pomiędzy 30 dni  a 60 dni proporcjonalnie 

RAZEM 100% 100  

 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G 
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gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G- punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności ”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabelach powyżej. Cena jednostkowa winna zawierać rozliczenie wszystkich kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę związanych z dostawą z uwzględnieniem rabatów i upustów. Cena 
jednostkowa leków refundowanych nie może być wyższa  od ceny urzędowej zbytu leku, 
powiększonej o marżę nie większą niż urzędowa marża hurtowa zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

5. Ocena punktowa w kryterium „termin płatności” dokonana zostanie na podstawie 
zadeklarowanego terminu płatności w Formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz i przeliczona 
według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

W przypadku braku danych dotyczących terminu płatności Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności i skutkować będzie 
przyznaniem w tym kryterium oceny ofert "0 punktów".  

 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, pod warunkiem 
przedłożenia przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów lub oświadczeń, 
stosownie do treści rozdz. VI ust. 3 SIWZ. 

8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.  (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Wykonawcy 
zobowiązani są 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 współpracy (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ nie podlegają 
negocjacjom. 
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5. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania osoby upoważnionej do kontaktów 
 z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy i podania jej danych teleadresowych, 
tj. e-mail, numeru telefonu.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia . 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 
dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

XVIII. RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

1. Administrator  
Administratorem danych osobowych jest Samodzie lny Publ iczny Zespół  Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Szpita l  w I łży  u l.  Bodzentyńska 17, 27 -100  IŁŻA  
2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych: 
Samodzie lny  Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej  Szpital  w I łży,  przy  ul.  
Bodzentyńskie j  17,  27 -100 I łża  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane 
kontaktowe: adres poczty elektronicznej: iod@szpitalilza.com.pl 
3. Cele przetwarzania danych osobowych: 
Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej 
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego nr DZP/ 01 /2020 
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4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy. 

7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: 

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w 
przepisach RODO oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

8. Prawo do wniesienia skargi: 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
RODO. 

9. Obowiązek podania danych  

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

 

XVII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty 

2. Załącznik nr 2– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu w formie JEDZ - XML 

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy wraz z załącznikami 

4.  Załącznik do formularza oferty nr 1 do 8– formularz cenowy /specyfikacja techniczna 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP/ 01 / 2020  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  

Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  

ul. Bodzentyńska 17 

27-100 Iłża 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

na sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Szpital w Iłży. 

 

 

1)  DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

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

Wykonawca/Wykonawcy:……..……………………………….………….……….…………….………………………………………....…. 

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

Adres:………………………………………………………………………………………..……..……..……..……………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………................................….... 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

tel./faks …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…  

adres skrzynki EPUAP…………………...............................................…………………………………………….. 

adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

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

 

 

2) ŁĄCZNA CENA OFERTOWA : 

 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

 

Część  nr 1- produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni) 

 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

Część  nr 2- produkty lecznicze  dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni) 

 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

Część  Nr 3- ogólne środki przeciw infekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciw 

 



22 

 

nowotworowe oraz immunomodularne 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni) 

 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

Część nr 4- środki lecznicze dla układu oddechowego 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni) 

 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

Część  nr 5- różne produkty lecznicze 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni) 

 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

Część  nr 6- produkty lecznicze do dermatologii oraz układu mięśniowo szkieletowego 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN  

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni)  

 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

 

Część  nr 7-produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN ………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni)  

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

 

Część  nr 8- produkty lecznicze układu nerwowego i organów zmysłów 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN ………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni) 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

 

 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 3. OŚWIADCZENIA: 

1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
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do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z 
tym dniem); 

5) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie liczonym od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

6) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). 

 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
.............................................................................................................................................................. 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. 

tel./fax: .....................................................………..; 

 

 

B. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO: 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

 

 
 
 

                                                 

1  W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

JEDZ 

 

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/xml) zamieszczone zostało na stronie 
internetowej zamawiającego w formie oddzielnego pliku, a instrukcja pobrania opisana w rozdziale 
VI SIWZ. 
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Projekt UMOWA  
na  sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 
część nr ….......................... 

zawarta w dniu [...] w Iłży pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, z siedzibą przy ul. 
Bodzentyńskiej 17, 27 – 100 Iłża, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000068961, zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym 
przez:  
…] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
a  
 
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
* podmiotami działającymi wspólnie : 
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […]. 
reprezentowaną przez: 
[…]. 
[…] 
 
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,  
zwani dalej łącznie „ STRONAMI” 
 
 
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […] 
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
* niepotrzebne skreślić 
 
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………………………… 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP/ 01 / 2020), w trybie przepisów 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór umowy  – nr sprawy DZP/ 01 / 2020 
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§ 1 
Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup wraz z dostawą  leków dla  potrzeb Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, z podziałem na 
części , wyszczególnione asortymentowo i cenowo w  załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako 
„Dostawy”,  „Zamówienie” lub „Towar”). 

 
§ 2 

1. Dostawy będące przedmiotem zamówienia, realizowane będą sukcesywnie w oparciu 
o każdorazowo złożone  zamówienie  przesłane  faxem na nr .....................,  e-mail 
...........................,   (zamówienia cząstkowe) określające rodzaj i ilości  Dostaw. 

2. W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 6 
poniżej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (faxem, e-mail),  o 
przyczynach zaistniałej sytuacji (w tym samym dniu) i podać przewidywany termin dostawy, 
bezpośrednio po złożeniu zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i 
ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. 

4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia, jeżeli potrzeby 
Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach   określonej 
części jak i w poszczególnych częściach, jednak  ogólna wartość umowy,  o której  mowa w § 4 ust. 
2 Umowy, nie może być wyższa. 

6. Dostawy towaru realizowane będą w ciągu max do 48 godzin, licząc od chwili złożenia zamówienia, 
lokalizacja: Apteka Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej Szpital w Iłży 
ul. Siedzikówny „Inki” 4 w godzinach od 8.00 do 12.00, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Towar ma być 
dostarczony w miejsce wskazane przez kierownika apteki na teren magazynu apteki. 

7. Każda dostarczona do Zamawiającego partia Towaru powinna być oznaczona w sposób określający 
rodzaj asortymentu. 

8. Jeżeli Dostawa wypada  w dniu wolnym od  pracy lub w sobotę lub poza wskazanymi godzinami, 
Dostawa nastąpi w pierwszym dniu  roboczym po wyznaczonym terminie. 

9. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o realizację określonego 
Zamówienia – dotyczy pakietów objętych lekami w trybie pilnym „na cito” w ciągu max. do 12 
godzin. 

10. W przypadku gdy dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie określonym w ust. 6 i 9 powyżej, 
Zamawiający może powierzyć realizację Dostawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, po wcześniejszym telefonicznym i  mailowym wezwaniu do należytej realizacji 
umowy. Wykonawca nie może kwestionować kosztów realizacji Dostawy przez podmiot trzeci. Po 
zleceniu wykonania dostawy przez podmiot trzeci Zamawiający wezwie Wykonawcę do  pokrycia  
różnicy pomiędzy ceną zakupu u podmiotu trzeciego a ceną wynikającą z Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmienne potrzeby Zamawiającego. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży na zasadach określonych w ofercie i umowie. 
13. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym  związanych, 

może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli: 
a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż  12 

m-cy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w 
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić Kierownik Apteki 
Szpitalnej; 

b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i   oznaczony   
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone; 

c) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji, 
załączonej wraz z każdą pierwszą dostawą danego asortymentu, obejmującej świadectwa    
dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa; 
Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z każdą kolejną dostawą tego samego  
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asortymentu dokumentów, o ile nie utraciły one ważności lub nie wprowadzono zmian w ich   
treści w stosunku do dokumentów złożonych wraz z pierwszą dostawą. W takiej sytuacji   
Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia  wraz z dostawą uaktualnionych dokumentów; 

d) otrzymany element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inną nazwę handlową/numer 
kodu EAN lub  datę  ważności niż ta, która figuruje na liście przewozowym, dokumencie WZ,  
na fakturze VAT  lub na  załączonym dokumencie stanowiącym załącznik do przedłożonej 
faktury VAT. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów z powodów 
wymienionych w § 2 ust. 13 Umowy oraz wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi 
decyzjami administracyjnymi oraz wymiany Towaru na wolny od wad niezwłocznie, jednak w 
terminie nie dłuższym niż 48 godzin. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu części bądź całości  zamówionego towaru, w okresie 
max do 5 dni  od daty jego otrzymania z uzasadnionej przyczyny w szczególności  np.: gdy towar 
okaże się wadliwy,  omyłkowo przysłany inny towar niż zamówiony, przysłano  inne ilości towaru 
różniące się od tych zamawianych, pacjent dla którego zamawiano towar zmarł,  

16. W czasie trwania umowy Wykonawca nie może zablokować dostaw oferowanego asortymentu   
ani od niej odstąpić, bez względu na przyczynę.  

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 
dopuszczenia do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, zgodnie z obowiązującymi  
przepisami i przestrzegania terminów ważności na dostarczany Towar. Dokumenty potwierdzające 
spełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde 
żądanie. 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający wzywa niezwłocznie Wykonawcę    do 
uzupełnienia Dostawy w  terminie wskazanym w § 2 ust. 6 Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający wzywa niezwłocznie Wykonawcę do 
rozpatrzenia reklamacji w  ciągu 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienia reklamacji 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Towar wolny od wad, w terminie, jaki ma na rozpatrzenie 
reklamacji. 

4. W przypadku niedostarczenia Towaru wolnego od wad lub brakującego w terminie określonym w 
ust. 2 lub w ust. 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia realizacji Dostawy 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym telefonicznym i mailowym 
wezwaniu  do należytej realizacji umowy. Wykonawca nie może kwestionować kosztów realizacji 
Dostaw przez podmiot trzeci. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego  prawa 
odstąpienia od umowy w odpowiedniej części ( w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
stanowiących podstawę do odstąpienia do umowy) z zachowaniem roszczenia o naprawie szkody 
wynikłej z niewykonania zobowiązania i/lub naliczenia kar umownych.  

5. Wykonawca każdorazowo do realizowanych Dostaw dołączy list przewozowy, dokument WZ 
zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu (tj. nazwę towaru, nazwę 
handlową/numer kodu EAN, ilość i itp.) i fakturę VAT zawierającą numer umowy, nazwę  towaru,  
ilość, cenę, nazwę handlową/nr kodu EAN, oraz termin płatności (brak  zgodności  terminu 
płatności między umową a fakturą VAT spowoduje wystawienie noty korygującej przez 
Zamawiającego).  Informacje zawierające numer umowy, nazwy handlowe oraz daty ważności 
zaoferowanego asortymentu, mogą zostać podane przez Wykonawcę w osobnym dokumencie 
stanowiącym  załącznik do przedłożonej faktury. W odniesieniu  do Wykonawców nie mających 
możliwości dostarczenia faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza 
możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/kuriera/platformy elektronicznego 
fakturowania w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy, na co Zamawiający wyraża 
zgodę. 

 
§ 4 
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1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy   
wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w 
,,Formularzu cenowym” zaakceptowanym przez Zamawiającego, opisanej w Załączniku Nr 1, 
stanowiącym integralną część umowy. 

2. Ogółem maksymalna wartość brutto przedmiotu umowy nie może przekroczyć 
kwoty:...................................................... 

3. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia 
 w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 3 powyżej z zastrzeżeniem zapisów ustępów poniżej.  

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 lit. b) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 lit. c) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 lit. d) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, wprowadzenie zmian aneksem, 
zgodnie z ust. 5-8 powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego wskazania zmian i 
wyliczenia wpływu zmian, o jakich mowa w ust. 3 powyżej, na koszty wykonania zamówienia, 
wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od 
otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby 
realizacja umowy po zmianie cen byłaby nadmiernym obciążeniem finansowym dla 
Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki 
rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem 
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą 
składane, zastosowanie znajdą ceny dotychczasowe, za wyjątkiem cen wynikających ze wzrostu 
stawek podatku VAT). 

10. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku: 
a) wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot  

zamówienia, pojawienia się na rynku ulepszonej formy produktu leczniczego, bądź braku wyrobu 
z innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca zobowiązany 
jest nie później niż w ciągu 24 h, powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku 
wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego wyrobu występujących w 
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obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika 
brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.  Odpowiednik brakującego 
wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką   samą jakość co wyrób 
zastępowany.  

b) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego. 
c) zmiany cen urzędowych leków w tym cen zbytu produktów farmaceutycznych stanowiących 

podstawę limitu w danej grupie limitowej w granicach obniżenia lub podwyższenia cen.   Korekta 
cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar 
oferowany jest po cenie niższej wydania decyzji administracyjnej o objęciu danego produktu 
farmaceutycznego refundacją    lub  zmiany tej decyzji, jak również zmiany poziomu refundacji 
leków. 

d) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów 
ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego. 

e) zmiany terminu obowiązywania umowy, zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy. 
f) zmiany wielkości opakowania, dawki lub postaci w sytuacji wprowadzenia przez 

producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy 
opakowania, dawki lub postaci z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 
objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki 
Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie 
wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni (W przypadku zmiany wielkości opakowania, dawki lub 
postaci, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana 
zmianami u producenta danego produktu lub inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają 
wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny 
wniosek Kierownika Apteki lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej). 

g) wprowadzenia w miejsce produktu wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy odpowiednika 
chemicznego tego samego lub  innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w 
umowie za dany produkt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione: 
- potrzebami terapeutycznymi; lub 
- brakiem produktu w „oryginalnym” opakowaniu, dawce lub postaci, lub 
- zmianami na listach refundacyjnych, lub 
- zmianą produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej. 

h) zmiany ilości Towaru przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji 
wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika produktu farmaceutycznego. Wówczas 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego  w ofercie produktu 
farmaceutycznego na nowy, tańszy zamiennik, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający 
ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

i) zaistnienia jednej z okoliczności określonej w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) Pzp. 
11. Wykonawca oświadcza, że  w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w 

szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu  do Zamawiającego w związku z 
czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany Umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 3  powyżej. 

12. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 11, pkt. a) - j) powyżej dokonywane są w drodze aneksu 
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

13. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną 
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany   
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt 
aneksu do Umowy. 

14. Termin płatności za zrealizowane Dostawy wynosi …............ dni, licząc od dnia doręczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

15. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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16. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowić będzie  
rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  
Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej,  której 
Wykonawca jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę  działalnością 
gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu  aktualizującym i 
potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby  rozliczeniowej w 
rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej. 

17. Wykonawca oświadcza, że właściwym  dla Wykonawcy naczelnikiem  urzędu skarbowego jest 
………………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę i adres) 

18. Należność za Dostawę, zrealizowana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane 
na dostarczonej przez niego fakturze VAT.  

19. Data dostarczenia faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy   
przedmiotu umowy, którego ta faktura dotyczy. 

20. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług ( VAT) zobowiązanym do 
naliczenia i odprowadzenia podatku. 

21. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy 
pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie  
niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta 
faktura dotyczy będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. 
Korekta i dostarczenie faktur korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w dostarczeniu zamówionych partii Towaru - za każdą rozpoczętą godzinę Zwłoki w 

terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6,  w wysokości 0,2% wartości brutto tej  partii, 
2) za zwłokę w wykonaniu obowiązku reklamacyjnego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3  

Umowy -za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w wysokości 2% wartości brutto tego Towaru, 
3) za niedostarczenie zamówionej partii Towaru – w wysokości 5% wartości brutto tej partii (przez   

niedostarczenie zamówionej partii Towaru należy rozumieć sytuację, w której Zamawiający  
zmuszony został do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w §2 ust. 9 Umowy lub § 3 ust. 4 
Umowy), 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 10%  wartości ogólnej Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy, 

5) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10%  wartości ogólnej Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń  
odszkodowawczych na zasadach ogólnych.  

 
§ 6 

1. Umowa  zawarta na okres 24 miesięcy, tj.  od dnia ……….… do dnia ……...... lub do wyczerpania  
wartości ,  o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy i przedłużenia  okresu 
jej realizacji o maksymalny okres 3 miesięcy, w przypadku niewyczerpania kwoty zobowiązania 
określonej w§ 4 ust. 2 Umowy. W takim przypadku ogólna  maksymalna cena brutto Umowy nie 
może ulec zmianie, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.  

3. Strony mają prawo do rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron. 
4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

sytuacji, gdy Wykonawca co najmniej: 

 pięciokrotnie uchybi terminowi Dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy lub nie zrealizuje 
dostawy  w ogóle 
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 pięciokrotnie dostarczy inne ilości , niż wskazane w zamówieniu cząstkowym, lub z innymi 
wadami; 

 pięciokrotnie dostarczy Towar o innej nazwie, dawce, gramaturze niż wskazane w zamówieniu 
cząstkowym, lub 

 pięciokrotnie nie wywiąże się z terminu na rozpatrzenie reklamacji, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Umowy i nie dostarczy Towaru wolnego od wad w terminie, jaki ma na rozpatrzenie reklamacji, 
lub 

 pięciokrotnie, w przypadku określonym w § 3 ust. 2 powyżej nie uzupełni Dostawy w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 6 Umowy. 

 
§ 7 

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:  
Małgorzata Szydło   -   Kierownik Apteki  lub osoba przez niego upoważniona Tel.  48  
….............................. 

 
§ 8 

Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej 
Umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych  
wierzytelności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Czynność prawna mająca na celu 
zmianę wierzyciela może nastąpić zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (t. j. 2018, poz. 2190 ze zmian.) 

 
§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za uprzednią zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności.  
 

§ 10 
1. W razie zaistnienia 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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia  
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust . 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie  
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

 
§ 11 

1. Wszelkie spory między stronami związane lub wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane  
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę, Wykonawca wezwie Zamawiającego do 
polubownego   rozstrzygnięcia sporu. 

§ 12 
  (dotyczy w przypadku wskazania podwykonawstwa) 

1. Wykonawca powierzy wykonanie przez podwykonawców następujący zakres rzeczowy 
Dostaw....................................................................................................................... 

2. Zamawiający ma prawo żądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie gwarantuje on właściwej 
jakości Dostaw lub dotrzymania terminów. 

3. W Umowie z podwykonawcą Wykonawca określi terminy wykonania przedmiotu Umowy  
zapewniając dotrzymanie terminów wskazanych w Umowie z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zapewni by wynagrodzenie podwykonawcy (a w przypadku kilku podwykonawców  by 
suma ich wynagrodzenia) nie przekraczało wynagrodzenia Wykonawcy za cały przedmiot  Umowy. 
Wykonawca dokona rozliczenia z podwykonawcą we własnym zakresie. 
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5. Zamawiający może korzystać ze wszystkich praw nabytych przez Wykonawcę w stosunku do  
Podwykonawcy. 

 
§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2019 poz. 1843 ze zm.) oraz 
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny oraz inne przepisy właściwe ze względu na 
przedmiot Umowy. 

 
§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu przepisu 
art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 
Wykaz załączników do Umowy: 
1/ Formularz cenowy /specyfikacja techniczna 
 
 
             WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY    
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Załącznik Nr  1 do formularza  oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Część nr 1  – Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp.  
Nazwa, postać, 

dawka 

j.m. 
 

Ilość 
j.m. 
na 2 
lata 

Cena 
jednostkowa 

NETTO za 
j.m. 

w PLN 

Stawka 
VAT  
(%) 

Oferowana 
wartość 
BRUTTO  
W PLN 

Nazwa handlowa  
i producent 

oferowanego 
produktu/ numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie 

w PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 Calcii carbonas 
1 kaps. 
500 mg 

900 
      

2 
Calcii glubionas,Calcii 
lactobionas 

syrop 150 ml 
114mg Ca2+ 

16 
      

3 Calcii gluconas 
1 tabl. 

45mg Ca2+ 
2000 

      

4 Ferrosi sulfas 
1 tabl. 0,105g 

Fe2+ 
5400 

      

5 Ferrous gluconate 
1 tabl 

 23,2 mg 
400 

      

6 Kalii chloridum tabl. 391mgK+ 16800 
      

7 
Kalii citras + Kalii 
hydrogencarbonatum 

granulat 
musujący, sasz. 
782mg K+/3g 

240 
      

8 Kalium chloridum 

syrop, butelka 
150 ml 

782mg/k/10 
ml 

20 
      

9 Magnesii carbonas 
1 tabl. 

0,13g MG2+ 
1200 
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10 
Magnesii hydroaspartas 
+ Kalii hydroaspartas 

1 tabl. 
250mg+250mg 

5000 
      

11 
 

Acarbosum 1 tabl. 
50mg 

360       

12 
 

Acarbosum 1 tabl. 
100mg 

120       

13 
 

Acidum 
ursodeoxycholicum 

1 kapsułka 
150mg 

200       

14 
 

Acidum 
ursodeoxycholicum 

1 tabl. 
250 mg 

200       

 
15 

Alphacalcidolum 1 kaps.elast. 
0,25mcg 

600       

 
16 

Aluminium phosphor. zawiesina 
doust. 250 g. 

45mg/g 

20       

 
17 

Atorvastatinum 1 tabl. 
20mg 

8400       

 
18 

Atorvastatinum 1 tabl. 
40mg 

1200       

19 
 

Bisacodylum 1 tabl. 
5mg 

240       

 
20 

Bisacodylum 1 czopek 
10 mg 

250       

 
21 

Carbo Medicinalis 1 kaps. 
200mg 

600       

22 
 
 

Cholecalciferolum 1 tabl. 
1000j.m.=0,02

5 mg 

180       

 
23 
 

Cholini salicylas+ 
Cetalkonii chloridum 

żel do stos w 
jamie ustnej 

10 g. 
87,1mg/g.0,1

mg/g 

4       

24 
 

Colecalciferol 1 kaps. 
4000j.m. 

240       
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25 
 
 

Czopki glicerynowe 1 czopek  
doodbyt. 2 g 

2g 

400       

26 
 

Dimeticonum 1 kaps. 
50mg 

2000       

27 
 
 

Dimeticonum krople doustne 
5 g. 

980 mg/g 

16       

28 
 
 

Diosmektyt .proszek do 
sporządzania 

zawiesiny 
doustnej,sasz 3 

g. 
3 g 

600       

 
29 
 

Glicerynowe czopki 1 czopek 
1 g 

300       

30 
 

Hymecromonum 1 tabl. 
200mg 

2000       

31 
 

Lanzoprasolum kaps. 
30mg 

224       

32 
 
 

Lipaza 1 kaps. 
10 000 j. 
Ph.Eur. 

1500       

33 
 
 

Mebeverinum 
hydrochloricum 

1 tabl. 
135mg 

180       

34 
 

Metoclopramidum Inj., amp. 2 ml 
5mg/ml 

3500       

35 
 

Metoclopramidum 1 tabl. 
10mg 

1800       

36 
 

Misoprostolum 1 tabl. 
200mcg 

1200       

37 
 

Omeprazolum 1 kaps. 
20mg 

22400       
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38 
 

Ornithinum aspartatum Inj., ampułka 
10 ml 

5 g/10 ml 

240       

39 
 

Pantoprazolum Inj., 1 fiolka 
40mg 

4000       

40 
 

Ranitidine 
hydrochloridum 

1 tabl. 
150mg 

1800       

41 
 
 

Ranitidinum roztw.do 
wlewu doż., 

butelka 100 ml 
0,5mg/ml 

9000       

 
42 
 

Sulfasalazinum 1 tabl. 
dojelitowa 
500 mg 

1200       

 
43 
 

Thiethylperazinum roztw do 
wstrz, ampuka 
1 ml 
0,0065g/1ml 

40       

44 
 

Thiethylperazinum 1 tabl. 
6,5mg 

500       

45 Dinatriiphosphas 

dodecahydricus, Natrii 

dihydrogenophosphas 

monohydricus 

płyn 

doodbytniczy., 

butelka 150 ml 

(14g + 5g)/100 

ml 

40       

46 Lactobacillus 

acidophilus,Lactobacillu

s rhamnosus 

1 kaps. 

2 mld CFU 

9600       

47 Lactobacillus 

rhamnosus 

liof.do 

sporz.zaw.dous

t., fiolka, 

ampułka 

10mld CFU 

pałeczek 

200       
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Lactobacillus 

rhamnosus 

48 Lactobacillus 

rhamnosus 

liofilizat do 

sporz.zawies. 

doustnej, 

fiolka, ampułka 

2mld CFU 

pałeczeczek 

Lactobacillus 

rhamnosus 

6000       

49 Lactulosum syrop, butelka 

150 ml 

7,5g/15ml 

80       

50 Loperamidum 1 tabl. 

2mg 

7200       

51 Macrogolum konc do sporz 

roztw 

doustnego, 

butelka 200 ml 

52,5g/100ml 

12       

52 Metronidazolum 1 czopek 

500mg 

200       

53 Nifuroxazidum 1 tabl.powl. 

100mg 

1920       
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54 Nifuroxazidum zawiesina 

doust.,poj.91 

ml 

220mg/5ml 

10       

55 Preparat złozony (Kalii 

chloridum, 

Macrogolum,Natrii 

chloridum, Natrii sulfas) 

Proszek do roztw. 

proszek do 

roztw., 1 

torebka 

74 g 

2400       

56 Preparat złóżony 

(Raphani sativi nigri 

,extra.sicc,Artemisiae 

extra spissum ,cynarae 

extr sicc carbo 

medicinalis 

1 draż. 

 

600       

57 Pyrantelum 1 tabl. 

250mg 

90       

58 Pyrantelum zaw.doustna, 1 

flakon 15 ml 

250mg/5ml 

40       

59 Sennae angustifoliae 

fructus extractum 

siccum (4-6:1) 

1 tabl. 

20 mg 

glikozydów 

hydroksyantrac

enowych w 

przeliczeniu na 

sennozyd B. 

1200       

60 Simethiconum 1 kapsułka 

40 mg 

1600       
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61 Timonacicum 1 tabl. 

0,1g 

3600       

62 Insulini injectio 
neutralis 3,5 mg/ml - 

insulin human (rDNA).* 

inj. 1 wkład 
(penfil) 

300 J.M./3 ML 

300       

63 Insulinum aspartum* inj. 1 wkład 
(penfil) 

300 J.M./3 ML 

200       

64 Insulinum detemir* inj. 1 wkład 
(penfil) 

300 J.M./3 ML 

60       

65 Insulinum humanum 
isophaum 

inj,ampułka 3 
ml 

100j.m./ml 

200       

66 Insulinum humanum 30 
cz. Isophanum 

insulinum 70 części. 

inj,ampułka 3 
ml 

100j.m./ml 

300       

67 Insulinum humanum 40 
cz. Insulinum 

isophanum 60 części.* 

inj,ampułka 3 
ml 

100j.m./ml 

240       

68 Insulinum humanum 50 
cz. Isophanum 

insulinum 50 części.* 

inj,ampułka 3 
ml 

100j.m./ml 

100       

69 30 %Insuliny  aspart we 
frakcji rozpuszczalnej i 

70% insuliny aspart 
krystalizowanej 

protaminą.* 

inj,ampułka 3 
ml 

100j.m./ml 

200       

70 50%Insuliny  aspart we 
frakcji rozpuszczalnej i 

50% insuliny aspart 
krystalizowanej 

protaminą.* 

inj,ampułka 3 
ml 

100j.m./ml 

200       
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71 Metformini 
hydrochloridum 

1 tabl. 
500mg 

9600       

72 Metformini 
hydrochloridum 

1 tabl. 
850mg 

4800       

73 Metformini 
hydrochloridum 

1 tabl. 
1000 mg 

2400       

74 Metformini 
hydrochloridum 

1 tabl o 
przedłuzonym 

uwalnianiu 
750mg 

2400       

75 Metformini 
hydrochloridum 

1 tabl o 
przedłuzonym 

uwalnianiu 
500 mg 

6000       

76 
Acidum ascorbicum 

inj.ampułka 5 
ml 
100mg/ml 

50       

77 
Acidum 
ascorbicum,Rutosidum 

1 
tabl.powlek. 
25mg 

2500       

78 
Acidum folicum 

1 tabl. 
15mg 

4200       

79 
Ascorbic acid 

krople 40 ml 
0,1g/1ml 

12       

80 
Benfotiamine,pyridoxin
e 

1 tabl. 
100mg,100m
g 

120       

81 Chlorowodorek 
tiaminy,chlorowodorek 
pirydoksyny,cjanokobala
miny,chlorowodorek 
lidokainy 

inj., 1 
ampułka a 2 
ml 
100mg,100m
g,1 mg,20mg 

200       

82 
Cyanocobalaminum 

inj. ampułka 
1 ml 
100mcg/ml 

40       
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83 
Cyanocobalaminum 

inj.  ampułka 
2 ml 
500mcg/ml 

300       

84 
Phytomenadionum 

Inj., ampułka 
1 ml 
10mg/1ml 

1000       

85 
Phytomenadionum 

1 kapsułka 
twist -off 
2mg 

320       

86 
Phytomenadionum 

1 tabl.draż. 
10mg 

300       

87 
Pyridoxini 
hydrochloridum 

Inj., ampułka 
2 ml 
25mg/ml 
 

200       

88 
Pyridoxinum 

1 tabl. 
50mg 

1000       

89 
Thiamini 
hydrochloridum 

Inj.,  ampułka 
1 ml 
25mg/ml 

80       

90 
Thiocticum acid 

1 tabl. 
600 mg 

120       

91 Ondansetronum 
inj 
2mg/ml 
5 amp x 2 ml 

140 

      

92 
 

Gliclazidum 
1 tabl. o 
zmod. Uwal. 
60mg 

2400 
      

93 
Magnesium lactate 

,pridoxine 

1 tabl. 

48 mg + 5 

mg 

5500 
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97 Glimepiridum 1 tabl. 

3 mg 

480       

98 Glimepiridum 1 tabl. 

1 mg 

360       

99 Glimepiridum 1 tabl. 

2 mg 

720       

100 Glimepiridum 1 tabl. 

4 mg 

1200       

RAZEM   

 
 

SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 
1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 

94 
Drotaverini 

hydrochloridum 

1 tab. 

40 mg 
2400 

      

95 
Drotaverini 

hydrochloridum 

inj, ampułka 

2 ml 

20mg/ml 

6000 

      

96 
Drotraverini 

hydrochloridum 

1 tabl. 

80mg 
2000 
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1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 2 
lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 

1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 
opakowania (kolumna nr 9) 

1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana z 
dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 

Załącznik Nr  2 do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

Część nr 2  – Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. 
 

Nazwa, postać, dawka 
j.m. 

 
Ilość j.m. 
na 2 lata 

Cena 
jednostkowa 

NETTO za 
j.m. 

w PLN 

Stawka 
VAT 
(%) 

Oferowana 
wartość 
BRUTTO  
W PLN 

Nazwa 
handlowa  

i producent 
oferowanego 

produktu/ 
numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie 

w PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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1 Chlorquinaldolum+metr
onidazolum 

1 tabl. dopochwowa 
250mg+100 mg 

240       

2 Metronidazolum 1 tabl.dopochw. 
500mg 

400       

3 Natamycinum 1 globulka 
100mg 

420       

4 Nystatinum 1 tabl.dopochw. 
100000j.m. 

600       

5 Streptokinasum,strepto
dornasum 

1 czopek 
1500j.m+1250j.m 

36       

6 Dydrogesterone 1 tabl.10 mg 600       

7 
 
 

Progesteronum 1 tabl. 
10 mg 

1200       

8 Progesteronum 1 tabl podjęzykowa 
50mg 

1200       

 
 

9 
 
 

Carbetocin 
inj. ml ampułka 

0,1 mg/1 
60 

      

10 
 

 
Desmopressinum 

inj. ampułka 1 ml 
4mcg/ml 

40 
    

  

11 Dexamethasonium natrii 
phospas 

inj. ampułka 1 ml 
4mg/ml 

3600       

12 Dexamethasonium natrii 
phospas 

inj. ampułka 2 ml 
8mg/2ml 

1200       

13 Dexamethasonum 1 tabl. 
1mg 

240       

14 Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik 
- 5fiol.+ 5amp. 

25mg / ml 

320       
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15 Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik 
- 5fiol.+ 5amp. 

100mg/ml 

520       

16 methylprednisolone 1 tabl. 
4 mg 

480       

17 methylprednisolone 1 tabl. 
16 mg 

360       

18 Metylprednisolonum inj, fiolka 1 ml 
40mg/ml 

80       

19           Metylprednisolonum Inj., fiolka+rozp 8 ml 
500 mg 

8       

20 Levothyroxinum sodium 1 tabl. 
100mcg 

1500       

21 Levothyroxinum sodium 1 tabl. 
25mcg 

1500       

22 Levothyroxinum sodium 1 tabl. 
50mcg 

3000       

23 Levothyroxinum sodium 1 tabl. 
75mcg 

400       

24 Oxytocinum (wymagane 
przechowywanie w 

lodówce) 

roztw. do wlewu doż., 
ampułka 1 ml 

5j.m. 

1500       

25 Prednisonum 1 tabl. 
5mg 

800       

26 Prednisonum 1 tabl. 
10mg 

160       

27 Thiamazolum tabl. 
5mg 

2500       
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28 
 

Dinoprostone 
inj. ampułka 1 ml 

1 mg/1 ml 
60       

 
29 Dinoprostone 

żel dopochwowy 3 g. 
500mcg/3g 

40       

30 Tamsulosinum 1 kaps. 
0,4 mg 

480       

31 Tolterodine tartrate 1 tabl. 
1 mg 

224       

32 Finasteridum 1 tabl. 
5 mg 

120       

33 Oksybutynin hydrochloride 
1 tabl. 

5mg 
1200 

      

RAZEM   

 
 
 
 
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 

1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 
1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 2 

lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 
1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 

opakowania (kolumna nr 9) 
1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana z 

dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 

podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

       .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

Załącznik Nr  3  do formularza oferty oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Część nr 3 – ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego , szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. 
 

Nazwa, postać, dawka 
j.m. 

 

Ilość j.m. 
na 2 lata 

Cena 
jednostkowa 

NETTO za j.m. 
w PLN 

Stawka 
VAT 
(%) 

Oferowana 
wartość BRUTTO  

W PLN 

Nazwa handlowa  
i producent 

oferowanego 
produktu/ numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie 

w PLN 

1. 2. 3.  5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 
 
 

GAMMA ANTY-D 300 
inj. 1 ampułka 
0,3 MG/2 ML = 

1500 J.M. 
100 

      

2 GAMMA ANTY-D 150 
inj. 1 ampułka 

0,15 MG/1 ML = 
750 J.M. 

60 
      

3 GAMMA ANTY-D 50 
inj. 1 ampułka 

0,05 MG/1 ML = 
250 J.M. 

10 
      

4 
Immunoglobulina 
ludzka normalna 

Inj., 1 ampułko-
strzykawka 250 

j.m./ml 
4 
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5 
Tetanus immune 

globulinum 

Inj., 1 ampułko-
strzykawka 250 

j.m./ml 
6 

     
 
 

7 
Amikacinum 

inj., 1 fiolka 
250mg/2ml 

60       

8 
Amikacinum 

inj.1 fiolka 
500mg/2ml 

500       

9 
Amoxicillinum 

1 kaps. 
250mg 

64       

10 
Amoxicillinum 

1 kaps. 
500mg 

1280       

11 
Amoxicillinum 

1 kaps. 
1000mg 

320       

12 

Amoxicillinum 

proszek do sporz 
zaw.doustnej, 100 

ml butelka 
250mg/5 ml 

20       

13 Amoxicillinum 
1000mg+acidum 
Clavulonicum 200mg 

inj.1 filoka 
1200mg 

13000       

14 Amoxicillinum 500 mg 
+ acidum 
clavulonicum 125 mg 

1 tabl. 
625 mg 

140       

15 Amoxicillinum 
500mg+ Acidum 
Clavulonicum 100 mg 

inj. 1 fiolka 
600mg 

400       

16 Amoxicillinum 875 
mg+acidum 
clavulonicum 125 mg 

1 tabl. 
1000mg 

1960       

17 
Ampicillinum 

inj. 1 fiolka 
1000mg 

240       

6 
 

 
Immunoglobulinum 
humanum anty HBS 

roztwór do wstrz. 1 
ampułka 200j.m. 

 
6 
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18 
Ampicillinum 

inj. 1 fiolka 
2000mg 

240       

19 Ampicillinum 
+sulbactamum 

inj. 1 fiolka 
1 g+0,5 g 

30       

20 

Azithromycinum 

proszek do sporza 
zawiesiny doustnej, 

20 ml 
200mg/5ml 

16       

21 
Azithromycinum 

1 tab. 
500 mg 

150       

22 
Benzylpenicillinum 
kalicum 

inj. Intravenos, 1 
fiolka 

3000000j.m. 

100       

23 
Cefazolinum 

inj. 1 fiolka 
1g 

1800       

24 
Cefotaximun 

inj. 1 fiolka 
1g 

400       

25 
Ceftriaxonum 

inj. 1 fiolka 
2g 

400       

26 
Ceftriaxonum 

inj. 1 fiolka 
1g 

1800       

27 

Cefuroxime axetil 

proszek do sporza 
zawiesiny doustnej 

100 ml 
125mg/5ml 

4       

28 
Cefuroximum * 

inj. 1 fiolka 
250 mg 

800       

29 
Cefuroxinum * 

inj. 1 fiolka 
750mg 

5000       

30 
Cefuroxinum * 

inj. 1 fiolka 
1,5g 

8000       

31 Cefuroxinum axetilum 
* 

1 tabl. 
250mg 

120       
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32 Cefuroxinum axetilum 
* 

1 tabl. 
500mg 

120       

33 
Ciprofloxacinum 

1 tabl. 
500mg 

2400       

34 
Ciprofloxacinum w 
postaci 
monowodzianu 

roztw.do wlewu 
dożylnego 200 ml 
2 mg /ml a 200ml 

1900       

35 
Ciprofloxacinum w 
postaci 
monowodzianu 

roztw.do wlewu 
dożylnego 100 ml 
2 mg /ml a 100ml 

8000       

36 
Clarithromycinum 

1 tabl. 
500mg 

280       

37 
Clindamycinum 

inj.  ampułka 4 ml 
150mg/ml 

100       

38 
Clindamycinum 

inj. ampułka 2 ml 
150mg/ml 

300       

39 
Clindamycinum 

1 kaps. 
150 mg 

320       

40 
Clindamycinum 

1 kaps. 
300 mg 

320       

41 
Cloxacillinum 

inj. 1 fiolka 
1 g 

40       

42 
Colistin 

1 fiolka 
1 mln j. m. 

80       

43 
Doxycyclinum 

ampułka 5 ml 
100mg/5ml 

160       

44 
Doxycyclinum 

1 kaps. 
100mg 

300       

45 
Erythromycinum 

inj. 1 fiolka 
300mg 

100       

46 
Erythyromycinum 

maść do oczu 3,5 g 
5mg/g 

120       

47 
Erythromycinum 

1 tabl. 
250mg 

320       
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48 
Furaginum 

1 tabl. 
50mg 

7200       

49 
Gentamycinum 

inj, ampułka 1 ml 
20mg/ml 

240       

50 
Gentamycinum 

inj, ampułka 2 ml 
40mg/ml 

700       

51 Imipenemum 500 mg 
+ cilastatinum 500 mg 

inj.1 fiolka 30 ml 
500mg+500mg 

600       

52 
Levofloxacinum 

Inj., flakon 100 ml 
5 mg/ml 

200       

53 
Metronidazolum 

1 tabl. 
250mg 

2800       

54 

Roxitromycin 

1 tabl. do 
sporządzania 

zawiesiny 
50mg 

200       

55 
Roxitromycin 

1 tabl. 
100mg 

120       

56 
Roxitromycin 

1 tabl. 
150mg 

120       

57 Sulfamethoxazolum+T
rimethoprimum 

1 tabl. 
400mg+80mg 

400       

58 Sulfamethoxazolum+T
rimethoprimum 

Inj.,  ampułka 5 ml 
(80mg+16mg)/ml 

600       

59 Sulfamethoxazolum+T
rimethoprimum 

1 tabl. 
800mg+160mg 

300       

60 

Fluconazolum 
1 kaps. 
50mg 

700       

61 
Itraconasolum 

1 kaps. 
100mg 

224       

62 
Ketoconazolum 

1 tabl. 
200mg 

200       

63 
Nystatinum 

1 draż. 
500000j.m. 

2560       
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64 

Nystatinum 
granulat do zawies., 
poj. 28 ml 
2400000j.m./5g 

60       

65 Metotreksatum 1 tabl. 
2,5mg 

5000       

66 Tamoxifen 1 tabl. 
20mg 

240       

67 
Antitoxinum 
vipericum 

inj. 1 ampułka a 5 ml 
500 j.a. 

6 
      

68 Fluconazolum 

roztw do infuz 
2mg/ml 
1 butelka 
a 100 ml 

200 

      

69 Fluconazolum 
roztw do infuzji 
2mg/ml 
50ml 

20 

      

RAZEM   

70 

 

 

Metronidazolum 0,5% 

roztwór do infuzji 

5mg/ml 

1poj. 100Ml 

5400 

      

71 

 

 

Piperacilinum + 

Tazobactamum 

proszek do 

sporz.roztw.do 

wstrzykiw. 

4g + 0,5g 

fiolka 

100 

      

72 

 

 

vancomycinum 

inj. 

1000mg 

fiolka 

200 

      

73 

 

 

vancomycinum 

inj. 

500 mg 

fiolka 

200 
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SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 

1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 
1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 

2 lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 
1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 

opakowania (kolumna nr 9) 
1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana 

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 

podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

       .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik Nr  4  do formularza oferty oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Część nr 4 – środki lecznicze dla układu oddechowego 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. 
 

Nazwa, postać, 
dawka 

j.m. 
 

Ilość j.m. 
na 2 lata 

Cena 
jednostkowa 
NETTO za j.m. 

w PLN 

Stawka 
VAT 
(%) 

Oferowana 
wartość BRUTTO  

W PLN 

Nazwa handlowa  
i producent 

oferowanego 
produktu/ numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie w 

PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 Antazolinum 
inj. 1 ampułka 

a 2 ml 
50mg/ml 

600       

2 
Cetirizini 

dihydrochloridum 
1 tabl.powl. 

10mg 
2000       

3 Cetirizinum 
krople 20 ml 
10mg /1 ml 

10       

4 Cetirizinum 
roztwór 75 ml 

10mg /1 ml 
10       

5 Clemastinum 
syrop 100 ml 

1mg/10ml 
6       
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6 Clemastinum 
1 tabl. 
1mg 

360       

7 Clemastinum 
inj. ampułka 2 

ml 
2 mg/ml 

350       

8 Promethazine 
1 tabl. 
10mg 

80       

9 Loratadine 
syrop, butelka 

125 ml 
5mg/5ml 

40       

10 
Acetylocysteinum 

inj. 1 ampułka 
300mg/3ml 
amp. 

40       

11 
Acetylocysteinum 

proszek, 
torebka 
600 mg 

320       

12 
Ambazonum 

1 tabl. 
10mg 

1600       

13 
Ambroxoli 
hydrochloricum 

roztwór do 
wstrzykiwań, 
ampułaka 2 ml 
7,5mg/ml 

20       

14 
Ambroxolium 
hydrochloridum 

syrop butelka 
120 ml 
15 mg/5 ml 

20       

15 
Ambroxolum 

płyn do 
inhalacji 100ml 
7,5mg/ml 

30       

16 
Ambroxolum 

syrop,1but.120
ml 
30mg/5ml 

20       

17 
Ambroxolum 

1 tabl. 
30 mg 

120       
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18 

Benzydamini 
hydrochloricum 

płyn do 
stosowania 
jamie ustnej 
30g 
1,5mg/g 

8       

19 
Bromhexinum 

syrop 120 ml 
4mg/5ml 

20       

20 
Bromhexinum 

1 tabl. 
8mg 

20000       

21 
Budesonid 
+formoterol 

proszek do 
inhalacji, 1 
dawka 
320μg + 9μg 

1200       

22 
Budesonidum 

zawiesina do 
inhal. 2ml 
0,125mg/ml 

1600       

23 
Budesonidum 

zawiesina do 
inhal. 2 ml 
0,5mg/ml 

2400       

24 
Budesonidum 

zawiesina do 
inhal. 2 ml 
0,250mg/ml 

2000       

25 
Fenoteroli 
hydrobromidum 

inj. ampułka 10 
ml 
50mcg/ml 

60       

26 
Fenoteroli 
hydrobromidum+ipr
atropinum 
bromidum 

płyn do 
nebulizacji 20 
ml 
0,5mg+0,25 
mg 

180       

27 
Fluticasoni 
propionas, 
salmeterolum 

dysk. 
Inhalacyjny 60 
dawek 
250 mcg i 50 
mcg 

4       
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28 

Fluticasonum 

zawiesina do 
inhal. 
pojemnik 2 ml 
2mg/2ml 

40       

29 
Formoterol 
fumarate 

proszek do 
inhalacji, 1 
kapsułka 
12mcg 

240       

30 

Ipratropii bromidum 

aerozol do 
nosa 10 ml 
20mcg/dawkę 
inh. 

12       

31 

Mesnum 

aerozol do 
nosa, butelka 
12,5 ml 
50mg/ml 

40       

32 

Oksymetazolinum 

aerozol do 
nosa, butelka 
10ml 
0,25mg/ml 

16       

33 

Oksymetazolinum 

krople  do 
nosa,butelka 5 
ml 
0,1mg/ml 

16       

34 

Salbutamolum 

aerozol 
wziewny, 1 poj. 
a 200 dawek 
100mcg/dawk
ę 

20       

35 

Salbutamolum 

roztwór do 
nebulizacji, 1 
ampułka 2,5 
ml 
5mg/2,5ml 

1200       

36 
Salbutamolum 

roztwór do 
nebulizacji, 1 

400       
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ampułka 2,5 
ml 
2,5 mg/2,5 ml 

37 syrop 
przeciwkaszlowy 
pnini extra.fliud.calci 
lactas ,foeniculi tinct 
chelidoni .extr fliud 
,codeini 
phosphas,saccharos
um aqua 

syrop doustny, 
butelka 125 g 
6,6g,1,0,1,0g,0
,16g,0,05g ad 
100,0g 

8       

38 
Theophyllinum 

1 tabl. 
300 mg 

4000       

39 

Tiotropinum 

proszek do 
inhalacji, 90 
szt. 
18mcg/dawke 

10       

40 

Umeklidynium 

proszek do 
inhalacji, 30 
dawek 
55mcg 

10       

41 
Umeklidynium/wila
nterol 

proszek do 
inhalacji, 30 
dawek 
55/22mcg 

10       

42 Dextromethorphanu
m hydrobromide 

1 tabl. 
15mg 

3600       

RAZEM   

 
 
 
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 

1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 
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1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 
2 lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 

1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 
opakowania (kolumna nr 9) 

1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

       .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik Nr  5  do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Część nr 5 – różne produkty lecznicze 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
Lp. 

 
Nazwa, postać, dawka 

j.m. 
 

Ilość 
j.m. 
na 2 
lata 

Cena 
jednostkowa 

NETTO za 
j.m. 

w PLN 

Stawka 
VAT 
(%) 

Oferowana 
wartość BRUTTO  

W PLN 

Nazwa handlowa  
i producent 

oferowanego 
produktu/ numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie w 

PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 Distigminum bromidum 1 tabl. 
5mg 

80       

2 
 
 
 
 
 

Hypoalergiczny preparat 
niezawierający laktozy i 

sacharozy z Lactobacillus LGG 
przeznaczony do żywienia 

dzieci powyzej 4 miesiąca życia 
o zawartości białka 11,6g /100 

g proszku, wartosć 
energetyczna 466 kcal 

proszek 400g 
 

8       

3 
 
 
 

 

Hypoalergiczny preparat 
niezawierający laktozy i 
sacharozy Lactobacillus LGG  
przeznaczony do żywienia 
początkowego niemowląt o 
zawartości białka 14 g/100 g 
proszku,wartość energetyczna 
500 kcal 

proszek 400g 
 

8       
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4 
 
 
 
 
 

Melko początkowe gotowe do 
spożycia zawierające białka 

serwatkowe o znacznym 
stopniou hydrolizy 

przeznaczone dla niemowląt 
od urodzenia zawierające 

GOS/FOS 9:1 ( w dawce 0,8 
g/100 ml) .LCPUFA 

płyn, butelka 
90 ml 

GOS/FOS w 
proporcji 9:1 ( 
w dawce 0,8 

g/100 ml) 
.LCPUFA z 

grupy omega-3 
w ilośći 0,32 % 

kwasów 
tłuszczowych 

1680       

5 
 
 
 
 

Mleko modyfikowane w płynie 
gotowe do spożycia 

,przeznaczone dla niemowląt 
przedwcześnie urodzonych z 

mała i bardzo małą masa ciała 
zawiera GOS/FOS,LCPUFA 

Płyn , butelka 
70 ml 

GOS/FOS,LCPU
FA 

960       

6 
 
 
 
 
 

Mleko początkowe 
hipoalergiczne gotowe do 
spożycia przeznaczone dla 
niemowląt z grupy ryzyka 

wystąpienia alergii na białko 
mleka krowiego zawiera 

GOS/FOS w stosunku 
9:1,LCPUFA,zawiera Pronutra 

płyn, butelka 
90 ml 

GOS/FOS w 
stosunku 

9:1,LCPUFA 

960       

7 
 
 
 

Mleko początkowe w płynie 
gotowe do spozycia zawiera 

GOS/FOS,LCPUFA 
,nukleotydy,,zawiera Pronutra 

Płyn, butelka 
90 ml 

GOS/FOS w 
proporcji 9:1 ( 
w dawce 0,8 

g/100 ml) 
.LCPUFA 

2400       
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8 
 

Protifar lub równoważnik 
Proszek, 225 g 

U 
20       

9 Mebendazolum 1 tabl. 
100mg 

480       

10 Adrenalinum ampułka a 1 
ml, inj 

1mg/1ml 

350       

11 Aqua pro injectione rozp.do 
sporz.lek. 

ampułka 10 ml 
 

8500       

12 Calcium chloride inj. ampułka 10 
ml 

1 G/10 ML(10 
%) 

500       

13 Glucosum 20% inj.ampułka 10 
ml 

200mg/ml 

300       

14 Glucosum 40% inj.ampułka 10 
ml 

400mg/ml 

250       

15 Magnesium sulfuricum 20% inj.doż., 
ampułka 10 ml 

20g/100 ml 

2500       

16 Natrii chloridum 10% Inj., ampułka 
10 ml 
10ml 

300       

17 Natrii chloridum plastik 0,9% Inj., 
ampułka10 ml 

10ml 

6000       

18 Natrii hydrocarbonas inj doż, 
ampułka 20ml 

84mg/ml 

400       
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19 Salbutamolum roztw.do 
wstrzykn., 1 

ampułka 1 ml 
0,5mg/ml 

200       

20 Theophyllinum roztw do 
wstrz, ampuka 

10 ml 
20mg/ml 

4 000       

21 Tuberculin PPD RT23 SSI/do 
próby Mantoux/ 

inj.,1fiolka x 
1,5ml 
1,5ml 

T.U./0,1ml 

2       

22 Acidum boricum 
płyn 1litr 
3% 

80       

23 Acidum boricum 
subst. 100g 
100 g 

30       

24 Argentum nitricum subst. 1g 100       

25 Euceryna 
maść 1 kg 
1 kg 

12       

26 Formalinum 
płyn 1 kg 
10g/100 g (10 
%) 

100       

27 Glucosum 
proszek 75g. 
75g 

40       

28 Lanolinum anhydricum 
podłoże do 
maści 1 kg 

20       

29 
Natrium hydricum cum calcae 
wapno sodowane, adsorbujące 
CO2 

Granulat , 1 kg 
100       

30 
Novofine igła 30gx8MM/0, 
3MMx8 MM 

IGŁA, 1 szt. 
100       

31 

opatrunek hemostatyczny 
(blokujący krwawienie) 
wykonany z oczyszczonej 
wieprzowej pianki żelatynowej 

gąbka 
żelatynowa,1 
szt 
70x50x1mm 

800       

32 opatrunek hemostatyczny gąbka 40       
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(blokujący krwawienie) 
wykonany z oczyszczonej 
wieprzowej pianki żelatynowej 

żelatynowa,1 
szt 
70x50x10mm 

33 Potassium permanganate proszek, 5g 8       

34 Spirytus 96% 
roztwór, 
butelka 500 ml 

4       

35 Talcum 
Proszek subst., 
1 kg 

20       

36 Vaselinum Album 
podłoże do 
maści 1 kg 

20       

37 
 

Iohexol 

roztwór do 
wstrzykiwań, 1 
fiolka 50 ml 
240 mgJ/ml 
wielkość 
opakowania 
10, 
Ilość jednostek 
miary 100 

10 
      

 
 

38 Trzykomorowy worek do 
żywienia pozajelitowego do 
podawania obwodowo i 
centralnie zawierający roztwór 
aminokwasów z tauryną , 
węglowodany i elektrolity,  9,8 g 
azotu,  1100 kcal niebiałkowych, 

emulsja do infuzji 
1 poj. 1904 ml 

220       

39 10% emulsja 
wysokooczyszczonego oleju 
rybiego (kompatybilny z pozycja 
35,36,37) 

konc. do sporz. roztw. do 
inf. 

 
1 butl 50 ml 

10       



65 

 

40 N(2)-L-alanyl-L-glutaminum 
(kompatybilny z pozycja 1, 
37,38,39) 

konc. do sporz. roztw. do 
inf. 

200 mg/ml 
1 butel. 50 ml 

10       

41 Preparat odżywczy 
.Trzykomorowy worek do 
zywienia pozajelitowego ,do 
podawania centralnie 
,zawierający roztwór 
aminokwasów z 
tauryną,elektrolity 
,glukozę,emulsję tłuszczową 
zawierajacą olej sojowy 
,triglicerydy 
średniołańcuchowe,olej z 
oliwek i olej rybny  ,20 g azotu 
2200 kcal,o pojemności 2463 
ml 

emulsja do infuzji 
1 poj. 2463 ml 

120       

42 Preparat 
odżywczy.Trzykomorowy worek 
do żywienia pozajelitowego, do 
podawania 
centralnie,zawierający roztwór 
aminokwasów,węglowodany i 
eletktolity 13,5g  azotu, 2000 
kcal niebiałkowych, o 
pojemności 2566 ml 

emulsja do infuzji 
 

1 poj.(worek) 2566ml 

20       
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43 Preparat 
odżywczy.Trzykomorowy worek 
do żywienia pozajelitowego, do 
podawania obwodowo i 
centralnie,zawierający roztwór 
aminokwasów,węglowodany i 
eletktolity 5,4g  azotu, 900 kcal 
niebiałkowych, o pojemności 
1440 ml 

emulsja do infuzji 
 

1poj.1440ml 
(885ml+300ml+255ml) 

8       

44 Trzykomorowy worek do 
żywienia pozajelitowego do 
podawania obwodowo i 
centralnie zawierający roztwór 
aminokwasów tauryną , 
węglowodany i elektrolity,  6,2 g 
azotu, 700 kcal niebiałkowych, 

emulsja do infuzji 
 

1 poj.1206 

80       

45 
Aqua pro inj. 500ml butelka z 
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
500ml 
but. 

2800 
      

46 
Glucosum  5%et Nat chl. 1:1 
500ml butelka z dwoma 
wkłuciami 

płyn infuz. 
500ml. 
but. 

1800 

      

47 
Glucosum 10% 100ml butelka z 
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
100ml 
but. 

200 
      

48 
Glucosum 10% 500ml butelka z 
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
500ml 
but 

360 
      

49 
Glucosum 5%  100ml butelka z 
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
100ml 
but. 

680 
      

50 
Glucosum 5%  500ml butelka z 
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
500ml 
but 

4600 
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51 
Glucosum 5% et Nat chl.2:1 
100ml butelka z dwoma 
wkłuciami 

płyn infuz. 
100ml 
but 

280 

      

52 
Glucosum 5% et Nat chl.2:1 
250ml butelka z dwoma 
wkłuciami 

płyn infuz. 
250ml 
but. 

1800 

      

53 
Glucosum 5% et natrium 
chloratum inj.2:1 500ml butelka 
z dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
500ml 
but. 

4000 

      

54 Kalii chloridum 

konc do sporz.roztw  do 
inf, amułka 20 ml 
150mg/ml 
20 amp. a 20ml 

200 

      

55 Kalii chloridum 

konc do sporz roztw 
doustnego, ampułka 10 
ml 
150mg/ml 
20amp a 10ml 

80 

      

56 
Koncentrat pierwiastków 
śladowych (kompatybilny z 
żywieniem) 

konc. do sporz. roztw. 
do inf. 
 
20 amp. 10 ml 

12 

      

57 
Natrium chloratum 0,9% 250ml 
butelka z dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
250ml 
But.= 250 ml 

16000 

      

58 
Natrium chloratum inj.0,9% 
100ml butelka z dwoma 
wkłuciami 

płyn infuz. 
100ml 
But.= 100 ml 

26000 

      

59 
Natrium chloratum inj.0,9% 500 
ml butelka z dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
500ml 
But.= 500 ml 

30000 

      



68 

 

60 

Płyn fizjologiczny 
wieloelektrolitowy bez 
mleczanów, zawierający min. 
jony Ca2+ 250 ml butelka z 
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
250ml 
but. 

1600 

      

61 

Płyn fizjologiczny 
wieloelektrolitowybez 
mleczanów, zawierający min. 
jony Ca2+ 500 ml butelka z 
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
500ml 
But.= 500 ml 

12000 

      

62 
Płyn solutio Ringeri 250ml  z  
dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
250ml 
But.= 250 ml 

20 
      

63 
Płyn solutio Ringeri 500ml 
butelka z dwoma wkłuciami 

płyn infuz. 
500 ml 
But=500 ml 

1800 
      

64 

Preparat witaminowy tiaminy 
azotan,ryboflawiny sodu 
fosforan,nikotynamid,pirydoksyn
y chlorowodorek,sodu 
pantotenian,sodu 
ascorbinian,biotyna,kas 
foliowy,cyjanokobalamina 

inj dożylne 
3,1 
mg,4,9mg,40mg,4,9mg,
16,5mg,113mg,60mcg,
0,4mg,5omcg 
10filek 

16 

      

65 
Preparat witaminowy vit A,vit 
D2,vitE,vitK 

koncentrat do 
sporządzania roztw do 
infuz. 
3300IU,200IU,10IU,150
mcg 
10ampx10ml 

8 

      

66 Theophyllinum 
inj. 
300mg 
250ml flakon 

140 
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67 

Kompletna dieta do żywienia 
dojelitowego standardowa, 
normokaloryczna, 1 kcal/ml, 
polimeryczna,bezglutenowa 
płynna, zawierająca białko (nie 
mniej niż 3,8 g/100 ml, do leczenia 
żywieniowego drogą przewodu 
pokarmowego, do podania przez 
zgłębnik lub stomię. 

płyn 
1000 ml 
worek 

200       

68 

Kompletna dieta do żywienia 
dojelitowego standardowa, 
normokaloryczna, 1 kcal/ml, 
polimeryczna,  bezglutenowa, 
płynna, zawierająca białko (nie 
mniej niż 3,8 g/100 ml, do leczenia 
żywieniowego drogą przewodu 
pokarmowego, do podania przez 
zgłębnik lub stomię. 

płyn 
500 ml 
butelka 

100       

69 

Kompletna dieta do żywienia 
dojelitowego normokaloryczna, 
polimeryczna, bogatoresztkowa  
bezglutenowa, płynna,  do podania 
drogą przewodu pokarmowego, 
przez zgłębnik lub stomię. 

płyn 
500 ml 
butelka 

100       

70 

Kompletna dieta do żywienia 
dojelitowego normokaloryczna, 
polimeryczna, bogatoresztkowa  
bezglutenowa, płynna,  do podania 
drogą przewodu pokarmowego, 
przez zgłębnik lub stomię, 

płyn 
1000 ml 
worek 

200       
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71 

Kompletna dieta do żywienia 
dojelitowego,  hiperkaloryczna 
minimum 1,5 kcal/ml, 
polimeryczna, zawartość białka nie 
mniej niż 6 g/100 ml  
bezglutenowa, płynna,do podania 
drogą przewodu pokarmowego, 
przez zgłębnik lub 
stomię.opakowanie 500ml lub 
1000 ml 

płyn 
500 lub 1000 ml 

worek 
40       

72 

Dieta peptydowa, kompletna do 
żywienia dojelitowego, 
normokaloryczna, bezresztkowa, 
dieta o osmolalności do 
300mOsm/l, opakowanie 500 ml 
lub 1000 ml. 
 

płyn 
500 lub 1000 ml 

worek 
40       

73 

Dieta kompletna pod wzgledem 
odżywczym,do postępowania 
dietetycznego u pacjentów  ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem 
na białko, 
hiperkaloryczna,wspomagająca 
leczenie ran i odleżyn i oparzeń 
bogatobiałkowa (min 6,7g/100ml) 
oparta głównie na białku 
kazeinowym płynna,do podania 
drogą przewodu pokarmowego, 
przez zgłębnik lub stomię.o 
osmonalności poniżej 300mOsm/l 
opakowanie 500ml lub 1000 ml 

płyn 
500 lub 1000 ml 

worek 
4400       
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74 

Dieta kompletna pod względem 
odżywczym normalizująca glikemię, 
normokaloryczna,bogatoresztkowa, 
oparta na białkach mleka krowiego  
o osmolarności 320 mOsm/l, % 
energii z: białka- 17-20 %, energii z 
węglowodanów-39- 43 %, 
opakowanie 500ml lub 1000ml 

płyn 
500 lub 1000 ml 

worek 
750       

75 Bactigras opatrunek 20cmx15cm opatrunek 1 sztuka 
20cmx15cm 

160       

RAZEM   

 
 
 
 
 
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 

1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 
1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 

2 lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 
1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 

opakowania (kolumna nr 9) 
1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana 

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 

podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

       .................................................................... 
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(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Załącznik Nr  6  do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

Część nr 6 – produkty lecznicze do dermatologii oraz układu mięśniowo szkieletowego 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. 
 

Nazwa, postać, 
dawka 

j.m. 
 

Ilość 
j.m. 
na 2 
lata 

Cena 
jednostkowa 
NETTO za j.m. 

w PLN 

Stawka 
VAT 
(%) 

Oferowana 
wartość BRUTTO  

W PLN 

Nazwa handlowa  
i producent 

oferowanego 
produktu/ numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie 

w PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 Allopurinolum 
1 tabl. 
300mg 

1200       

2 Allopurinolum 
1 tabl. 
100mg 

1500       
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3 Colchicinum 
1 tabl. draż. 

0,5 mg 
160       

4 Acidum salicylicum i 
ricini oleum. 

płyn 100g 
W 1 g preparatu: 

acidum 
salicylicum 50 

mg i ricini oleum 
950 mg 

4       

5 Allantoinum 100 g, puder 
leczn. 
100g 

20       

6 Allantoinum,Dexpanth
enolum 

maść 30g 
30g 

40       

7 Aluminium acetas 
tartras 

1 tabl. 
1 g 

1080       

8 Aluminium acetas 
tartras 

żel 75g. 
10mg/g 

80       

9 Ammonium 
bituminosulfonatum 

maść, 10 g tuba 
10g/100g 

6       

10 Bacitracinum+neomyc
inum 

maść 20 g 
250j.m+5mg 

8       

11 Betamethasone 
dipropionate,clotrima
zole,gentamicin 
sulphate 

maść 15 g 
0,5mg+10mg+1

mg/g 

4       

12 Betamethasone+gent
amicin sulphate 

maść 15 g 
0,5mg+1mg/g 

4       

13 Chloramphenicolum maść 5 g. 
10mg/g 

12       

14 Chloramphenicolum maść 5 g. 
20mg/g 

12       

15 Ciclopirox olamine żel na skórę 20 
g. 

10mg/g 

4       

16 Clobetasolum Płyn 25 ml 
Stęż. 0,05 % 

8       
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17 Clobetasolum maść 30 g. 
0,05% 0,5 mg/g 

16       

18 Clotrimazolum 1 tabl. 
dopochwowa 

100mg 

360       

19 Clotrimazolum krem 20g 
10mg/g 

120       

20 Collagenasum maść 20 g 
1,2j/g 

50       

21 Crotamitonum płyn 100g 
100mg/g 

20       

22 Crotamitonum maść 40 g 
100mg/g 

20       

23 Dexpanthenolum żel 5 g 
50mg/g 

12       

24 Flumetasone 
pivalate,salicylic acid 

maść 15 g 
0,2mg,30mg 

8       

25 Flumetasone+neomyc
yna 

krem 15 g 
0,2 mg+5 mg 

4       

26 Fluocinoloni 
acetamidum 

maść 15 g 
0,25mg/g 

12       

27 Hydrocortisonum Płyn 30 g 
1 mg/ml 

8       

28 Hydrocortisonum + 
Oxytetracyclinum 

maść 10 g 
(10mg+30mg)/g 

8       

29 Hydrocortisonum 
acetas 

krem 15 g 
10mg/g 

40       

30 Hydrocortisonum 
butyrate 

maść 15 g 
1mg/g 

8       

31 Hydrocortisonum+oxy
tetracyclinum 

aerozol 32,25g 
9,3mg+3,1mg/g 

8       

32 Iodi Solutio Spirituosa roztwór 800g 
3% jodu i 1% 

jodku 
potasowego 

12       
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33 Menthol,zinc oxide zawiesina na 
skore, butelka 

100 g 
10mg+180mg/g 

12       

34 Mometasoni furoas maść, tuba 15 g 
1mg/g 

8       

35 monoetanoloamid 
kwasu 
undecylenowego 

maść, tuba 50 g 
60mg/g 

10       

36 Natrii tetraboras płyn, butelka 
10g 

200mg/g 

240       

37 Neomycinum Aerozol, 1 poj.a 
55 ml 

6,8 mg/ml 

12       

38 Paraffinum liquidum płyn, butelka 
800g 
800g. 

70       

39 Paraffinum liquidum płyn, butelka 
100g 
100g 

70       

40 Preparat złożony 
(natamycyna,hydrocor
tisonum,neomycinum
) 

maść, tuba 15 g 
10mg+10mg+3,5

tys j.m 

10       

41 Preparat 
złożony(Ammoni 
bituminosulfonas,Natr
ii 
tetraboras,Tormentilla
e extr.fl.,Zinci oxidum) 

maść, tuba 20 g 
 

4       

42 Sulfathiazolum 
argentum 

krem, tuba 40 g 
20 mg/g 

120       

43 Sulfathiazolum 
argentum 

krem, tuba 400 g 
20 mg/g 

20       
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44 Tacrolimus maść, tuba 30 g 
1 mg/g(0,1 %) 

4       

45 Tormentiol lub 
równoważnik 

maść, tuba 20 g 
 

4       

46 Vaselinum Album maść, tuba 20 g 
 

20       

47 Vitaminum F maść, tuba 30 g 
200mg/g 

240       

48 
 
 

Alendronicum acidum 1 tabl. 
70mg 

16       

49 Baclofenum 1 tabl. 
25 mg 

1000       

50 Baclofenum 1 tabl. 
10 mg 

14000       

51 Naloxonum Inj., ampułka 1 
ml 

400mcg/ml 

500       

52 Neostigmininum 
methylsulfas 

Inj., ampułka 1 
ml 

0,5mg/ml 

4000       

53 Pancuronii bromidum inj, ampułka 2 ml 
2mg/ml 

120       

54 Papaverinum Inj., ampułka 2 
ml 

0,04g/2ml 

3600       

55 Sugammadeks inj, ampułka 2 ml 
100mg/ml 

20       

56 Suxamethonii 
chloridum 

Inj.,1  fiolka 
200 mg 

300       
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57 Tizanidine 1 tabl. 
4mg 

180       

58 Tolperisonum 1 tabl.powl. 
50mg 

1800       

59 Acidum 
acetylsalicylicum 

1 tabl. 
300mg 

800       

60 Meloxicam 1 tabl. 
15 mg 

600       

61 Meloxicam Inj., amp. 1,5 ml 
0,015g/1,5ml 

120       

62 Ethacridini lactas 
płyn na skórę 
250 g 
1mg/g 

36       

63 Ethacridini lactas 
płyn na skórę 
500 g 
1mg/g 

10       

64 
Hydrogenium 
peroxydatum solutum 
3% 

płyn 100g 
3g/100 ml 

400       

65 
Manusan lub 
równoważnik 

płyn, butelka 
500 ml 
O 

100       

66 Rocuronium bromide inj 
50mg/5ml 

10 fiolek a 5 ml 

20       

67 Rocuronium bromide inj 
100mg/ml 

10fiolek a 10ml 

24       

68 Atracurii besilas 
inj. ampułka 2,5 

ml 
25mg/2,5ml 

200 

      



78 

 

69 Atracurii besilas 
inj. ampułka 5 ml 

50mg/5ml 
600 

      

RAZEM   

 
 
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 

1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 
1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 

2 lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 
1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 

opakowania (kolumna nr 9) 
1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana 

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 

podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

       .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik Nr  7 do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Część nr 8 – Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia. 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

1 
Eptacog alfa 
(activated) 

inj. 1 fiol.+rozp. 
1,1 ml 
2 mg 

2       

2 
Ferri hydroxydum 
dextranum (Fe+3). 

inj. (podanie 
dożylne)ampułka 

2 ml 
100mg/2 ml 

500       

3 Alprostadil inj. 1 ampułka. 
0,5mg/1ml 

10       

4 Amlodipine 1 tabl. 
5mg 

3000       

Lp.  
Nazwa, postać, 

dawka 

j.m. 

 

Ilość 
j.m. 
na 2 
lata 

Cena 
jednostkow
a NETTO za 

j.m. 
w PLN 

Stawka VAT  
(%) 

Oferowana wartość 
BRUTTO  
W PLN 

Nazwa handlowa  
i producent 

oferowanego 
produktu/ numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie w 

PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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5 Amlodipine 1 tabl. 
10mg 

3600       

6 Atropinum sulfur. inj. ampułka a 1 ml 
0,5mg/ml 

2600       

7 Atropinum sulfur. inj. ampułka a 1 ml 
1mg/ml 

500       

8 Bencyclanum 1 tabl. 
100mg 

720       

9 Betaxololi 
hydrochloricum 

1 tabl 
20 mg 

336       

10 Bisoprololum 1 tabl. 
2,5 mg 

3600       

11 Bisoprololum 1 tabl. 
5 mg 

9600       

12 Captoprilum 1 tabl. 
12,5mg 

2100       

13 Captoprilum 1 tabl. 
25mg 

1800       

14 Carvedilolum 1 tabl. 
6,25mg 

3000       

15 Carvedilolum 1 tabl. 
12,5mg 

1200       

16 Cilazaprilum 1 tabl. 
1mg 

300       

17 Cilazaprilum 1 tabl. 
2,5mg 

112       

18 Cilazaprilum 1 tabl. 
5mg 

112       

19 Clonidinum 
hydrochloricum 

1 tabl 
75 mcg 

2000       

20 Clopidogrelum 1 tabletka 
powlekana 

75mg 

2400       

21 Dabigatranu 
Eteksylan 

1 kapsułka 
110 mg 

3600       
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22 Dabigatranu 
Eteksylan 

1 kapsułka 
150 mg 

2880       

23 Digoxinum inj. ampułka 2 ml 
0,25mg/ml 

600       

24 Digoxinum 1 tabl. 
100mcg 

3600       

25 Digoxinum 1 tabl. 
250mcg 

120       

26 Diosminum,hesperi
dinum 

1 tabl. 
500mg 

3600       

27 Dobutaminum 
hydrochloricum 

inj. 1 fiolka 
250mg 

240       

28 Dopaminum inj. ampułka 5 ml 
40mg/ml 

400       

29 Dopaminum inj. ampułka 5ml 
10mg/ml 

80       

30 Doxazosinum 1 tabl. 
2mg 

2400       

31 Doxazosinum 1 tabl. 
4mg 

600       

32 Enalapril 1 tabl. 
5 mg 

240       

33 Enalapril 1 tabl. 
10 mg 

240       

34 Enalapril 1 tabl. 
20 mg 

240       

35 Ephedrini 
hydrochloridum 

inj.ampułka 1 ml 
25mg/ml 

600       

36 Eplerenonum 1 tabl. 
50 mg 

480       

37 Eplerenonum 1 tabl. 
25mg 

3600       

38 Fenofibratum 1 kaps. 
0,2 g 

120       

39 Glyceroli trinitras inj.ampułka 10 ml 
1mg/ml 

400       



82 

 

40 Glyceroli trinitras aerozol do 
stos.podjęzyk. 10g 

( 180 dawek) 
400mcg/dawkę 

36       

41 Kalii canrenoas roztwór do 
wstrzykiwań,inj,a

mpułka 10 ml 
20 mg/ml 

80       

42 Lacidipinum 1tabl. 
2mg 

224       

43 Lacidipinum 1 tabl. 
4mg 

224       

44 Lerkanidypina 1 tabl. 
10 mg 

1680       

45 Lerkanidypina 1 tabl. 
20 mg 

560       

46 Lisinoprilum 1 tabl. 
5mg 

336       

47 Lisinoprilum 1 tabl. 
10mg 

336       

48 Lisinoprilum 1 tabl. 
20mg 

336       

49 Losartanum kalicum 1 tabl. 
50mg 

900       

50 Losartanum kalicum 
+ 

hydrochlorothiazidu
m 

1 tabl. 
50mg+ 12,5 mg 

1400       

51 Methyldopum 1 tabl. 
250mg 

1500       

52 Metoprololi 
succinas 

1 tabl. o 
kontr.uwaln. 

47,5mg 

6720       

53 Metoprololi tartras Inj., amp. 5 ml 
1mg/1ml 

500       
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54 Metoprololum 1 tabl. 
50mg 

3600       

55 Metoprololum 
succinas 

1 tabl.o 
kontrolowanym 

uwalnianiu 
23,75mg 

6720       

56 Molsidominum 1 tabl. 
2mg 

300       

57 Molsidominum 1 tabl. 
4mg 

600       

58 Nebovololum 1 tabl. 
5mg 

5040       

59 Nicergolin 1 tabl. 
10 mg 

120       

60 Nitrendypinum 1 tabl. 
10mg 

600       

61 Nitrendypinum 1 tabl. 
20mg 

600       

62 Norepinephrini 
bitartras 

roztw.do wlewu 
doż., ampułka 1 ml 

1mg/ml 

160       

63 Norepinephrini 
bitartras 

roztw.do wlewu 
doż., ampułka 4 ml 

4mg/4ml 

200       

64 Penthaerithrityl 
tetranitrate 

1 tabl o 
przedłuzonym 

uwalnianiu 
100mg 

240       

65 Pentoxifylinum tabl o 
przedłuzonym 

uwalnianiu 
400mg 

12000       

66 Pentoxifyllinum Inj., ampułka 15 
ml 

120       
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300mg/15ml 

67 Propafenonum 1 tabl.powl. 
150mg 

1800       

68 Propafenonum 
hydrochloridum 

roztwór do 
wstrzykiwań, 

ampułka  20 ml 
3,5mg/ml 

200       

69 Propranololi 
hydrochloridum 

1 tabl. 
10mg 

1000       

70 Propranololi 
hydrochloridum 

1 tabl. 
40mg 

800       

71 Rosuvastatin 1 tabl. 
5 mg 

1800       

72 Rosuvastatin 1 tabl. 
10 mg 

1800       

73 Simvastatinum 1 tabl. 
20mg 

1680       

74 Spironolactonum 1 tabl. 
100mg 

160       

75 Spironolactonum 1 tabl 
25 mg 

3000       

76 Telmisartan 1 tabl. 
80mg 

3360       

77 Torasemidum 1 tabl. 
5mg 

600       

78 Torasemidum 1  tabl. 
10 mg 

7200       

79 Torasemidum 
natrium 

Inj., 1 ampułka 2 
ml 

10 mg/2 ml 

500       

80 Torasemidum 
natrium 

Inj., 1 ampułka 4 
ml 

20 mg/4 ml 

500       

81 Urapidilum Inj., ampułka 5 ml 
5mg/ml 

100       
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82 Valsartanum 1 tabl. 
160mg 

2240       

83 Valsartanum 1 tabl. 
80mg 

280       

84 Verapamilum 1 tabl. 
240mg 

120       

85 Verapamilum 1 tabl. 
40 mg 

203       

86 
Chlortalidonum 

1 tabl. 
50 mg 

1200       

87 
Furosemidum 

1 tabl. 
40mg 

9600       

88 
Furosemidum 

inj. ampułka 2 ml 
10mg/ml 

10000       

89 Hydrochlorthiazidu
m 

1 tabl. 
12,5mg 

600       

90 Hydrochlorthiazidu
m 

1 tabl. 
25mg 

480       

91 
 

Acenocumarolum 
1 tabl. 
1 mg 

240       

92 
Acenocumarolum 

1 tabl. 
4mg 

960       

93 Acidum 
acetylsalicylicum 

1 tabl.powl. 
75mg 

18000       

94 
Heparinum 
natricum 

inj. ampułka 5 ml 
25000j.m./5ml 

240       

95 Heparinum 
natricum 

krem 20g 
300j.m/g 

12       

96 
Rivaroxaban 

1 tabl. 
2,5 mg 

800       

97 
Rivaroxaban 

1 tabl. 
15 mg 

3000       

98 
Rivaroxaban 

1 tabl. 
20 mg 

2000       
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99 
Tikagrelor 

1 tabl. 
90mg 

224       

100 
warfinum 

1 tabl. 
5 mg 

600       

101 
warfinum 

1 tabl. 
3 mg 

400       

 
102 
 

Escherichia 
coli,hydrocortison
e 

1 czopek 
387,1 mg + 5 mg 

80       

 
103 
 

Preparat 
złożony/Acidum 
boricum,Balsamu
m 
peruvianum,Bimut
hi(III)oxydum,Bism
uthi gallas 
basicum,Resorcinu
m,Zinci oxydum/ 

1 czopek 
 

200       

104 
Etamsylatum 

1 tabl. 

250mg 

600       

105 
Etamsylatum 

inj. ampułka 2 ml 

125mg/ml 

4000       

106 
Protaminum 

sulfuricum 

Inj, 1 ampułka 5 

ml 

50mg/5ml 

4       

107 

Terlipressinum 

roztwór do 

wstrzykiwań, 

ampułka  8,5 ml 

1 mg/8,5 ml 

30       

108 
Albuminum 
humanum 

roztw do infuzji 
200mg/ml 

50ml 
500 

      

109 
Albuminum 
humanum 

roztw do infuzji 
200mg/ml 

100ml 
20 
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110 
Dekstran  10% 
40.000 250ml 

but.szklana 

płyn infuz. 
250ml 

but. 
20 

      

111 
Dekstran  10% 
40.000 500ml 

but.szklana 

płyn infuz. 
500ml 

but. 
20 

      

112 
Hydroxyethylamyl
um 10% 500 ml 

roztwór do wlewu 
doż. 

500ml 
Flakon=500 ml 

60 

      

113 
Mannitolum inj. 
20%, 250 ml but 

szklana 

płyn infuz. 
250ml 

but. 
180 

      

114 
Mannitolum inj. 
20%100 ml but 

płyn infuz. 
100ml 

but. 
100 

      

115 

Voluven 6% 
roztwór 

hydroxyetyloskrobi 
130/0,4 

zawieszonej w 
NaCl 

inj. 
500 ml 

fl.=500 ml 
400 

      

116 
Amlodipinum+ind
apamidum 

1 tabl. 
5mg+1,5mg 

1080 

      

117 
Amlodipinum+ind
apamidum 

1 tabl. 
10mg+1,5mg 

360 

      

118 
Amlodipinum+per
nidoprilum 

1 tabl. 
5mg+10mg 

540 

      

119 
Atorwastatynum 
+perindoprilum+a
mlodypinum 

1 tabl. 
20 mg+5 mg+5mg 

360 
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120 
Atorwastatynum 
+perindoprilum+a
mlodypinum 

1 tabl. 
20 mg+10 mg+5 
mg 

360 

      

121 
Atorwastatynum 
+perindoprilum+a
mlodypinum 

1 tabl. 
40 mg+10 mg+10 
mg 

360 

      

122 

bisoprololi 
fumaras  
mg+perindoprilum 
argininum 

1 tabl. 
5 mg+10 mg 

360 

      

123 

bisoprololi 
fumaras  
mg+perindoprilum 
argininum 

1 tabl. 
10 mg+10 mg 

360 

      

124 

bisoprololi 
fumaras  
mg+perindoprilum 
argininum 

1 tabl. 
10 mg+5 mg 

360 

      

125 

bisoprololi 
fumaras  
mg+perindoprilum 
argininum 

1 tabl. 
5 mg+5 mg 

360 

      

126 Indapamidum 
1 tabl. o zmod. 
Uwal 
1,5mg 

3600 

      

127 Iwabradyna 
1 tabl. 
5 mg 

448 

      

128 Iwabradyna 
1 tabl. 
7,5 mg 

448 

      

129 
Perindoprilum  
argininum 

1 tabl. 
5mg 

3600 
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130 
Perindoprilum  
argininum 

1 tabl. 
10mg 

900 

      

131 
Perindoprilum  
argininum+amlody
pinum 

1 tabl. 
3,5 mg+2,5 mg 

1080 

      

132 
Perindoprilum  
argininum+amlody
pinum 

1 tabl. 
7 mg+5 mg 

720 

      

133 
Perindoprilum 
+amlodipinum 

1 tabl. 
5mg+5mg 

1800 

      

134 
Perindoprilum 
+amlodipinum 

1 tabl. 
10mg+5mg 

720 

      

135 
Perindoprilum 
+amlodipinum 

1 tabl. 
10mg+10mg 

1800 

      

136 
Perindoprilum 
+amlodipinum 

1 tabl. 
5mg+10mg 

720 

      

137 
Perindoprilum 
+indapamidum 

1 tabl. 
5mg+1,25mg 

720 

      

138 
Perindoprilum 
+indapamidum 

1 tabl. 
10mg+2,5mg 

720 

      

139 
Perindoprilum 
+indapamidum+a
mlodipinum 

1 tabl. 
5mg+1,25mg+5mg 

1080 

      

140 
Perindoprilum 
+indapamidum+a
mlodipinum 

1 tabl. 
5mg+1,25mg+10
mg 

360 
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141 
Perindoprilum 
+indapamidum+a
mlodipinum 

1 tabl. 
10mg+2,5mg+5mg 

900 

      

142 
Trimetazidini 
dihydrochloridum 

1 tabl. 
35mg 

2160 

      

143 Adenosinum 

roztw. do 
wstrzykinięć, 
ampułka 2 ml 

3mg/ml 

24 

      

144 Amiodarone 
inj. ampułka 3 ml 

50mg/1ml 
600 

      

145 
Amiodaroni 

hydrochloricum 
1 tabl. 
200mg 

1200 

      

146 
Isosorbidi 

mononitras 
1 tabl. powl. 

40mg 
120 

      

147 
Isosorbidi 

mononitras 
1 tabl. powl 

10mg 
720 

      

148 
Isosorbidi 

mononitras 

1 tabl. o 
przedłużonym 

działaniu 
60mg 

1200 

      

149 
Isosorbidi 

mononitras 
1 tabl. 
20mg 

960 

      

150 
Isosorbidi 

mononitras 
1 tabl. 
100mg 

240 
      

151 Ramiprilum 
1 tabl. 
2,5mg 

1680 
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152 Ramiprilum 
1 tabl. 
5mg 

3360 

      

153 Ramiprilum 
1 tabl. 
10mg 

2520 
      

154 
Sotaloli 

hydrochloridum 
1 tabl. 
40mg 

360 

      

155 Enoxaparinum 
natricum 
inj. amp.-strzyk. 

20mg/0,2 ml 200 
      

156 Enoxaparinum 
natricum 
inj. amp.-strzyk 

 
40mg/0,4ml 

1200 
      

157 Enoxaparinum 
natricum 
roztwór do 
wstrzyk.amp.strzyk.   
a 0,8 ml 

80 mg/ 0,8ml 200 

      

158 Enoxaparinum 
natricum 
roztwór do 
wstrzyk.amp.strzyk.   
a 0,6 ml 

60 mg/0,6 ml 300 

      

159 Enoxaparinum 
natricum 
1 fiolka 3 ml/300 mg 

300 mg/3 ml 1000 
      

160 Tranexamic acid 
inj dozylne, ampułka 
5 ml 

500mg/5ml 400       

161 Nadroparinum 
calcicum 

inj. amp-strz. 
2850jm/0,3ml 

40       

162 Nadroparinum 
calcicum 

inj. amp-strz. 
3800jm/0,4ml 

200       
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163 Nadroparinum 
calcicum 

inj. amp-strz. 
5700jm/0,6ml 

200       

164 Nadroparinum 
calcicum 

inj. amp-strz. 
7600jm/08ml 

100       

165 Nadroparinum 
calcium 

inj. fiolka 5 ml 
9500j.m/Axa/1ml 

2400       

RAZEM   

 
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 

1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 
1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 

2 lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 
1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 

opakowania (kolumna nr 9) 
1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana 

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 

podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

       .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

Załącznik Nr  8  do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
FORMULARZ CENOWYSPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Część nr 8 – Produkty lecznicze układu nerwowego i organów zmysłów 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
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Lp.  
Nazwa, postać, dawka 

j.m. 

 

Ilość j.m. 
na 2 lata 

Cena 
jednostkowa 

NETTO za j.m. 
w PLN 

Stawka 
VAT  
(%) 

Oferowana 
wartość 
BRUTTO  
W PLN 

Nazwa handlowa  
i producent 

oferowanego 
produktu/ numer 

katalogowy 

Wielkość 
oferowanego 
opakowania  

 

Cena NETTO  
za opakowanie 

w PLN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 
 

Cholini salicylas 
krople do uszu 

10 g. 
0,2g/g 

16       

2 Alprazolamum 1 tab. 
1 mg 

300       

3 Amantadini sulfas roztwor do 
wlewu doż. 

500ml 
200mg/500ml 

20       

4 Benserazidum + 
Levodopum 

1 kapsułka 
100mg+25mg 

5000       

5 Benserazidum + 
Levodopum 

1 
tabl.rozpuszcza

lna 
25mg + 100mg 

800       

6 Betahistin 
dichydrochloricum 

1 tabl. 
16 mg 

6000       

7 Bromocriptini mesylas 1 tabl. 
2,5mg 

480       

8 Carbamazepinum 1 tabletka o 
zmodifikowany
m uwalnianiu 

400 mg 

300       

9 Carbamazepinum 1 tableka o 
zmodyfikowan
ym uwalnianiu 

200mg 

8000       

10 Chlopromazinum 
hydrochloridum 

inj.doż. 
ampułka 2 ml 

25mg/ml 

80       
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11 Chlorpromazini 
hydrochloridum 

inj.dom., 
ampułka 5 ml 

5mg/ml 

40       

12 Clonazepamum inj. ampułka1 
ml 

1mg/ml 

500       

13 Clonazepamum 1 tabl 
2 mg 

480       

14 Clonazepamum 1 tabl 
0,5 mg 

120       

15 Diazepamum inj. ampułka 2 
ml 

5mg/ml 

3000       

16 Diazepamum mikrowlewy 
doodb. 2,5 ml 

5mg/2,5ml 

40       

17 Diazepamum mikrowlewy 
doodb. 2,5 ml 
10mg/2,5ml 

40       

18 Diazepamum 1 tabl. 
2mg 

5600       

19 Diazepamum 1 tabl. 
5 mg 

6400       

20 Donepezil 1 tabl. 
5mg 

1680       

21 Donepezil 1 tabl. 
10mg 

1120       

22 Doxepinum 1 kaps. 
10mg 

2100       

23 Doxepinum 1 kaps. 
25mg 

1800       

24 Ergotamini 
tartras,Atropinum,Phen

obarbitalum 

1 tabletka 
.powl. 

0,3mg,0,1mg,2
0mg 

240       



95 

 

25 Escitalopramum 1 tabl. 
20 mg 

4800       

26 Estazolamum 1 tabl. 
2 mg 

600       

27 Fentanylum ( podawany 
domięśniowo, dożylnie, 

podskórnie, 
zewnątrzoponowo i 

podpajęczynówkowo) 

inj. ampułka 2 
ml 

50mcg/ml 

6000       

28 Fentanylum ( podawany 
domięśniowo, dożylnie, 

podskórnie, 
zewnątrzoponowo i 

podpajęczynówkowo) 

inj.ampułka 10 
ml 

50mcg/ml 

1000       

29 Flumazenil inj, ampułka 5 
ml 

0,5mg/5ml 

10       

30 Fluoxetine 1 tabl. 
20 mg 

120       

31 Gabapentinum 1 kapsułka 
100mg 

1600       

32 Galantamini 
hydrobromidum 

inj.ampułka 1 
ml 

5mg/ml 

80       

33 Haloperidolum krople doustne 
10 ml 

2mg/ml 

8       

34 Haloperidolum inj.ampułka 1 
ml 

5mg/ml 

400       

35 Haloperidolum 1 tabl. 
1mg 

2400       

36 Hydroxyzini 
hydrochloridum 

1 tabl. 
25mg 

9600       

37 Hydroxyzini 
hydrochloridum 

1 tabl. 
10mg 

3600       



96 

 

38 Hydroxyzininum syrop 250 ml 
2mg/ml 

8       

39 Hydroxyzinum inj. ampułka 2 
ml 

50mg/ml 

700       

40 Hyoscini 
butylbromidum 

1 draż. 
10mg 

240       

41 Hyoscini 
butylbromidum 

roztwór do 
wstrzykiwań, 
ampułka 1 ml 

20 mg/ml 

900       

42 Hyoscini 
butylbromidum 

1 czopek 
10mg 

120       

43 Ketaminum Inj., ampułka 
20 ml 

10mg/ml 

100       

44 Lewodopa i benzerazyd 1 tabl. 
50 mg+12,5 

mg 

400       

45 Lewomepromazynum 1 tabl. 
25mg 

500       

46 Memantinum 1 tabl. 
0,02 G 

2240       

47 Mianserinum 1 tabl. 
10mg 

720       

48 Mianserinum 1 tabl. 
30mg 

1200       

49 Midazolamum 1 tabl. 
7,5 mg 

2000       

50 Midazolamum 1 tabl. 
15 mg 

2000       
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51 Midazolamum (posiadał 
w swoim składie 

edytenian sodu oraz 
możliwość mieszania w 

jednej strzykawce z 
morfiną 

roztw do 
wstrz, ampuka 

1 ml 
5mg/ml 

600       

52 Midazolamum (posiadał 
w swoim składie 
edytenian sodu) 

roztw.do 
wstrzykiwań. 
Ampuka 5 ml 

1mg/ml 

600       

53 Midazolamum (posiadał 
w swoim składie 

edytenian soduoraz 
możliwość mieszania w 

jednej strzykawce z 
morfiną ) 

roztw do 
wstrzykiwań,a
mpuka 10 ml 
50mg/10ml 

100       

54 Morphini sulfas Inj., ampułka 1 
ml 

20mg/1ml 

1000       

55 Nitrazepamum 1 tabl. 
5 mg 

400       

56 Oksykodonum Inj., ampułka 2 
ml 

10 mg/ ml, a 2 
ml 

200       

57 Oksykodonum Inj.,  ampułka 2 
ml 

10 mg/1 ml a 1 
ml 

120       

58 Oxazepam 1 tabl. 
10 mg 

400       

59 Pernazinum 1 tabl. 
25mg 

6000       

60 Pethidini 
hydrochloridum 

Inj., ampułka 2 
ml 

50mg/ml 

700       
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61 Phenobarbitalum 1 tabl. 
15mg 

120       

62 Phenobarbitalum 1 czopek 
15mg 

400       

63 Piracetamum 1 tabl. 
400mg 

720       

64 Piracetamum 1 tabl. 
800mg 

720       

65 Piracetamum 1 tabl.powl. 
1200mg 

18000       

66 Piracetamum roztwór do 
wlewu doż., 60 

ml 
12g/60ml 

300       

67 Piracetamum inj.,ampułka 5 
ml 

200mg/ml 

480       

68 Preparat 
ziołowy(Extr.fl.ex.Cratae
gi fruct.,Valerianae rad.) 

syrop, butelka 
1250 g 

563mg/5ml 

4       

69 Promazini 
hydrochloridum 

tabl. draż. 
50mg 

18000       

70 Promazini 
hydrochloridum 

tabl. draż. 
100mg 

9600       

71 Quetapinum 1 tabl. 
25mg 

12000       

72 Quetapinum 1 tabl. 
100mg 

6000       

73 Risperydonum 1 tabl. 
1 mg 

1600       

74 Risperydonum 1 tabl. 
2 mg 

400       

75 Rywastygminum system 
transdermalny, 

1 plaster 
9,5mg/24h 

120       
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76 Rywastygminum kapsułki 
6mg 

840       

77 Trazodonum tabl o 
przedłużonym 

uwalnianiu 
75mg 

3000       

78 Velafaxinum 1 tabl. 
75mg 

1680       

79 Vinpocetinum 1 tabl. 
5mg 

14400       

80 zofenopryl 1 tabl. 
7,5 mg 

112       

81 zofenopryl 1 tabl. 
30 mg 

112       

82 Zopiklonum 1 tabl. 
7,5mg 

80       

83 Amikacinum krople do oczu 
zawiesina, 1fl. 

5ml 
3mg/ml 

80       

84 Betaksololum krople do oczu 
5 ml 

5 mg/ml 

4       

85 Dexamethasonum krople do oczu 
zawiesina 5 ml 

1mg/ml 

4       

86 Diclofenac krople do oczu 
5 ml 

1mg/1ml 

6       

87 Dorzolamid+timolol krople 5 ml 
(20 mg+5 
mg)/ml, 

60       

88 Dorzolamidum krople do oczu 
5 ml 

20 mg/ml 

6       
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89 Fludrocortisone acetate maść do oczu 
3 g. 

1mg/g 

4       

90 Fludrocortisoni acetas + 
Gramicidinum + 

Neomycinum 

krople do oczu 
i 

uszu,zawiesina 
5 ml 

1mg+0.025mg
+2,5mg/ml 

4       

91 Genatamycinum krople do oczu 
5 ml 

3mg/ml 

4       

92 Hypromellose krople do oczu 
10 ml 

3,2 mg/ml 

8       

93 Latanoprost krople do oczu, 
butelka 2,5 ml 

0,05mg/ml 

30       

94 Loteprednol krople do oczu, 
butelka 5 ml 

5 mg/g 

8       

95 Neomycinum maść do oczu, 
opakowanie 3 

g 
0.5% 

24       

96 Norfoxacinum krople do oczu, 
butelka 5 ml 

3 mg/ml 

8       

97 phenylephrine krople do oczu, 
butelka 10 ml 

100 mg/1 
ml=10 % 

40       
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98 Pilocarpinum krople do oczu 
roztwór,2 but. 

a 5 ml 
20mg/ml 

30       

99 Proxymetacainum 
hydrochloridum 

krople do oczu 
roztwór, 

butelka 15 ml 
5mg/ml 

30       

100 Sulfacetamidum 
natricum 

krople do 
oczu,12minims

ów x  0,5ml 
100mg/ml 

80       

101 Travoprost krople do oczu, 
butelka 2,5 ml 

40mcg/ml 

4       

102 Trehalozum krople do oczu, 
butelka 10 ml 

30mg/ml 

20       

103 Tropicamidum krople do oczu 
roztwór, 2 but. 

a 5 ml 
10 mg/ml 

30       

104 

Buprenorphinum 

1 plaster - 
system 

transdermalny 
35mcg/h 

300       

105 

Buprenorphinum 

1 plaster - 
system 

transdermalny 
52,5mcg/h 

100       

106 

Buprenorphinum 

1 plaster - 
system 

transdermalny 
70mcg/h 

100       
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107 
Diclofenacum 

inj. ampułka 3 
ml 

25 mg/ml 

80       

108 
Ibuprofenum 

zawiesina 
doust.100 g 
200mg/5 ml 

280       

109 
Ibuprofenum 

1 czopek 
60mg 

120       

110 
Ibuprofenum 

1 czopek 
125mg 

120       

111 
Ibuprofenum od 3 
miesiąca zycia 

zawiesina 
doust.100 g. 
100mg/5ml 

100       

112 
Ketoprofenum 

1 kaps. 
50mg 

7200       

113 
Ketoprofenum 

1 kaps. 
100mg 

800       

114 
Ketoprofenum 

żel na skórę, 
tuba 50 g 

50 mg 

40       

115 
Ketoprofenum (podanie 
domięsniowe i dożylne) 

Inj., ampułka 2 
ml 

50mg/ml 

10000       

116 
Metamizolum natricum 

1 tabl. 
500mg 

1920       

117 Metamizolum natricum 
(wymaga mieszanie w 
jednej strzykawce z 
produktem Poltram, 
Tramadoli 
hydrochloricum, 
roztwór do wstrzykiwań 
0,5g/ml, przed 
podaniem pacjentowi, 
zgodnie z ChPl 
produktu? 

Inj., ampułka 5 
ml 

0,5g/ml 

12000       
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118 Metamizolum natricum 
(wymaga mieszanie w 
jednej strzykawce z 
produktem Poltram, 
Tramadoli 
hydrochloricum, 
roztwór do wstrzykiwań 
0,5g/ml, przed 
podaniem pacjentowi, 
zgodnie z ChPL 
produktu 

Inj., amp. 2 ml 
0,5g/ml 

1000       

119 
Naproxenum 

żel, tuba 50 g 
100mg/g 

20       

120 
Naproxenum natricum 

tabl powlekane 
550 mg 

3600       

121 
Nimesulidum 

1 tabl. 
100mg 

600       

122 
Paracetamolum 

syrop, butelka 
100 ml 

120mg/5ml 

16       

123 
Paracetamolum 

1 tabl. 
500mg 

15000       

124 
Paracetamolum 

1 czopek 
500mg 

80       

125 
Paracetamolum 

1 czopek 
125mg 

80       

126 
Paracetamolum 

1 czopek 
250mg 

120       

127 
Paracetamolum 

1 czopek 
80mg 

60       

128 Tramadoli 
hydrochloridum 

1 kaps. 
50mg 

6800       
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129 
Tramadoli 
hydrochloridum (można 
było mieszać w jednej 
strzykawce z produktem 
Pyralgina inj., przed 
podaniem pacjentowi) 

Inj.,  ampułka 2 
ml 

100mg/2ml 

4000       

130 Bupivacaini 
hydrochloridum ( 
roztwór 0,5% który 
można  mieszać w 
jednej strzykawce z 
opioidami (siarczanem 
morfiny, fentanylem, 
sufentanylem) 

inj. ampułka a 
10 ml 
5mg/ml 

600 

      

131 
Ethyl chloride 

aerozol 70 g 
70g 

24 
      

132 
Hypnomidate 

inj, ampułka 10 
ml 
2mg/ml 

20 
      

133 
Lidocaini 
hydrochloridum 

inj.,ampułka 2 
ml 
50mg/ml 

200 
      

134 
Lidocaini 
hydrochloridum 

aerozol, 
roztwór, 
butelka 38 g 
10% 

30 

      

135 Lidocaini 
hydrochloridum 
(produkt lidokainy 
posiadał wskazanie w 
leczeniu bólu w okresie 
okołooperacyjnym jako 
składnik analgezji 
prewencyjnej i 
multimodalnej) 

Inj., fiolka 20 
ml 
10mg/ml 

1200 
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136 Lidocaini 
hydrochloridum 
(produkt lidokainy 
posiadał wskazanie w 
leczeniu bólu w okresie 
okołooperacyjnym jako 
składnik analgezji 
prewencyjnej i 
multimodalnej) 

Inj.,  fiolka 20 
ml 
20mg/ml 

500 

      

137 Lidocaini 
hydrochloridum 
(produkt lidokainy 
posiadał wskazanie w 
leczeniu bólu w okresie 
okołooperacyjnym jako 
składnik analgezji 
prewencyjnej i 
multimodalnej) 

Inj., ampułka 2 
ml 
10mg/ml 

400 

      

138 
Lidocaini 
hydrochloridum 

Inj., ampułka 2 
ml 
20mg/ml 

400 
      

139 Lidocaini 
hydrochloridum A 

żel, tuba 30 g 
2,00% 

140 
      

140 Lidocaini 
hydrochloridum U 

żel, tuba 30 g 
2,00% 

160 
      

141 Propofolum (pakowany 
we fiolki, który ma 
możliwość 
rozcieńczania w 
0,9%NaCl lub 5% 
glukozie oraz 
mieszaninie 0,18%NaCl 
z 4% glukozą i 
zachowuje stabilność 
w.w. mieszaniny przez 
12h co zapewni 

emulsja do 
wstrzyk.inf.,1 
fiolka 20 ml 
10 mg/ml 

3500 
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przewidywalne (bez 
nadmiernego zużycia) 
podawanie Propofolu 
wg potrzeb pacjenta) 

142 Sevofluranum**zamawi
ający zastrzega sobie 
aby dostarczony 
sevofluran był 
kompatybilny z 
parwonikami 
znajdujacymi się na 
wyposażeniu 
zamawiajacego lub 
podmiot dostarczajacy 
zobowiąże się do 
wymiany na własny 
koszt parowników 
dostosowanych do 
dostarczanego 
sevofluranu 

płyn wziewny 
do 
znieczulenia 
ogólnego z 
domieszka 
wody ponizej 
0,03%, butelka 
250 ml 
butelka 

50 

      

143 
Thiopental 

inj. ,amp., 
fiolka 
500mg/ml 

100 
      

144 Paracetamolum roztw do 
infuz,10 fiolek 
a 50 ml 
10mg/ml 
10 fiol. a 50 ml 

1000       

145 Paracetamolum roztw do infuz, 
10 fiolek a 100 
ml 
10mg/ml 
 10 fiol. a 100 
ml 

160       

    
146      

Tianeptinum 
1 tabl. 
12,5mg 

720 
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147 
Acidum valproicum 

1 tabl. 
300mg 

3000 
      

148 
Acidum valproicum 

1 tabl. 
500 mg 

3600 
      

149 

Clorazepate 
dipotassium 

inj. 5 fiolek + 
rozpuszczalnik 

20 mg 
300 

      

150 Clorazepate 
dipotassium 

1 kaps. 
5 mg 

3000 
      

151 Clorazepate 
dipotassium 

1 kaps. 
10 mg 

1200 
      

152 Bupivacaini 
hydrochloridum 

sterylna ampułka w 
sterylnym blistrze 

inj. ampułka 4 
ml 

5mg/ml 
1000 

      

153 
Propofolum stabilizator 

m.in. EDTA 

emulsja do 
wstrzyk.inf. 

ampułki 20 ml 
10 mg/ml 

500 

      

RAZEM   

 
 
 
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO: 

1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady: 
1.1. Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 

2 lata (kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6). 
1.2. Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego 

opakowania (kolumna nr 9) 
1.3. Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana 

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
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1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były 
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

1.5. Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.  
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
 
............................................... dnia ...................... r. 

       .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 


