
  

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
Znak sprawy: A/2/PN/18    
                                                       
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej powyŜej równowartości kwoty 221 000 euro  

na dostawy leków  
w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp. 
 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,                  
86-300 Grudziądz, zwany dalej Zamawiającym. 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org 

II.  Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia - uwzględniający standardy jakościowe oraz koszty cyklu Ŝycia 
Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne leków w asortymentach i ilościach podanych w 
formularzach cenowych stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający określił 
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
uwzględnił koszty cyklu Ŝycia przedmiotu zamówienia w szczególności: 
� poniesione przez Zamawiającego lub innych uŜytkowników związane z: 
• nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji 

zamówienia określonymi w ogólnych warunkach  umowy– które stanowią jedyny czynnik kosztowy 
róŜnicujący oferty; 

• uŜytkowaniem, w szczególności zuŜyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie 
generuje dodatkowych kosztów związanych z uŜytkowaniem; 

• utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych                              
z utrzymaniem; 

• wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia 
nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji , poniewaŜ  
przedmiotem zamówienia są leki, tj. produkty zuŜywalne jednorazowego uŜytku natomiast koszty 
utylizacji zuŜytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w 
związku  z tym się znoszą 

� przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem Ŝycia produktu, usługi lub 
robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne 
związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pienięŜną moŜna określić i zweryfikować - 
przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom 
zewnętrznym związanych z cyklem Ŝycia produktu. 

 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 – produkty farmaceutyczne,  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 – środki przeciwnowotworowe,  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9 – immunoglobuliny,  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33631600-8- środki antyseptyczne i dezynfekcyjne  



  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2 – płyny doŜylne,  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692200-9 – produkty do Ŝywienia pozajelitowego,  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33615100-5 – insulina  
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33661100-2 – środki znieczulające  
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33141624-0 – zestawy do podawania leków.  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):  33124130-5 – wyroby diagnostyczne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):  24322510-5 – alkohol etylowy 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):  33696000-5  - odczynniki i środki kontrastowe 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):  33690000-3 – róŜne produkty lecznicze 

 CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):  15884000-8 – Produkty dla niemowląt 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):  33711770-5 - Smoczki i gryzaczki dla niemowląt 
 
Miejsce realizacji zamówienia:  
− magazyn apteki szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. - dotyczy dostaw leków i pomp do 

Ŝywienia dojelitowego (zadanie 47 i 48). 
− sale operacyjne Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu – dotyczy parowników 

(zadanie 71 i 72).   
 

 Oferowane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do uŜywania w Polsce, przy czym  dopuszczenie to 
moŜe mieć charakter czasowy – nie dotyczy zadania: 49, 81, 92, 93, 100, 101.     

 
 Oferowane pompy do Ŝywienia dojelitowego i parowniki muszą być dopuszczone do obrotu i do 

uŜywania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. 
Nr 107, poz. 679) – dotyczy zadań: 47, 48, 71, 72.  

  
 Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do uŜywania w Polsce zgodnie z ustawą        

o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 876)- dotyczy zadania 81,  92, 93, 100.  
  
 Ceny zaoferowanych produktów stosowanych w chemioterapii nowotworów oraz leków  

immunomodulacyjnych nie mogą przekraczać wysokości limitów ich refundacji ogłaszanych w 
obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spoŜywczych 
specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy zadań: 13 poz. 1 i 3; 15 
poz. 3 i 4; 51, 57, 60-66, 68, 73, 75, 90, 106-116 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych  na następujących warunkach: 
• Wykonawca określi w ofercie, których pozycji asortymentowych dotyczą zaoferowane odpowiedniki, 
• zaoferowane odpowiedniki muszą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy  substancji 

czynnych, postać farmaceutyczną, oraz wykazywać się równowaŜnością biologiczną wobec pozycji 
asortymentowej której odpowiednik dotyczy. 

 
Zamawiający prosi o oferowanie leków w moŜliwie największych opakowaniach jednostkowych  z 
uwagi na fakt iŜ Zamawiający wprowadził u siebie zintegrowany system zarządzania lekami (Unit 
Dose). W pozycjach oznaczonych gwiazdką i odnoszących się do zintegrowanego system zarządzania 
lekami (Unit Dose), Zamawiający dopuszcza składanie ofert gabarytowo równowaŜnych do podanych 
leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit Dose.   

 
W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym inną ilość niŜ została 
wpisana w formularzu cenowym naleŜy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. JeŜeli w wyniku 
przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych naleŜy wyliczyć 
ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  na następujące zadania:  
Zadanie 1:  Leki róŜne      
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  



  

Zadanie 2:  Leki róŜne      
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 3:  Leki róŜne   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 4:  Leki róŜne 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 5:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 6:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 7:  Leki róŜne   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 8:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 9:  Leki róŜne 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 10:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 11:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 12:  MEMOTROPIL 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
 Zadanie 13:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 14:  ONDANSETRON  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 15:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 16:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 17:   PANTOPRAZOLUM    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 18:       Insuliny    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33615100-5 
Zadanie 19:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 20:       FERRUM Fe (III) inj. i.v.    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 21:      Carboxymaltosum ferricum    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 22:  Leki narkotyczne    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 23:  Leki psychotropowe 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6, 
Zadanie 24:  Leki róŜne   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,   
Zadanie 25:  Protaminum sulfuricum   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,   



  

Zadanie 26:  Epoetin beta   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 27:  Epoetin alfa   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 28:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 29:  Albuminy   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 30:  Immunoglobuliny   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,  
Zadanie 31:  Immunoglobuliny 10%   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9 
Zadanie 32:  Immunoglobuliny i czynniki krzepnięcia    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,   
Zadanie 33:  Pentaglobin    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9 
Zadanie 34:  Antybiotyki róŜne    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 35:  Antybiotyki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 36:  Leki róŜne   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 37:  CISATRACURIUM    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
 Zadanie 38:  Ceftazidime    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 39:  TECFIDERA    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 40:  Leki róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,   
Zadanie 41:  Leki róŜne   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):33600000-6,   
Zadanie 42:  Leki róŜne   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):33600000-6, 
Zadanie 43:  Płyny infuzyjne    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2,  
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33141624-0 
Zadanie 44:  Płyny infuzyjne    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2, 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33141624-0 
 Zadanie 45:  Płyny infuzyjne    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2, 
Zadanie 46:  Preparaty do Ŝywienia pozajelitowego   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692200-9,   
Zadanie 47:  Preparaty do Ŝywienia dojelitowego   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,   
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33141624-0 
Zadanie 48:  Preparaty do Ŝywienia dojelitowego    



  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33141624-0 
Zadanie 49:  Preparaty do Ŝywienia niemowląt    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 15884000-8 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33711770-5  
Zadanie 50:  Surowce farmaceutyczne    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,   
Zadanie 51:  Interferon beta-1b   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 52: Octenisept 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): ): 33600000-6   
Zadanie 53:  Tachosil    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 54:  Leki róŜne   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6, 
Zadanie 55:Dexdor    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33661100-2,  
Zadanie 56:  Rispolept   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):33600000-6,   
Zadanie 57:  Bcg-medac   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 58:  Leki róŜne    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 59:  Simdax  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):33600000-6,   
Zadanie 60:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów   
 CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6  
Zadanie 61:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 62:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 63:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 64:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 65:  Leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 66:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 67:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 68:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 69:  Preparaty stosowane w chemioterapii nowotworów  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 70:  Optiray     
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33696000-5   
Zadanie 71:  SEVOFLUORANUM 



  

płyn 250ml - lek do anestezji wraz z wraz z dostawą i montaŜem 24 parowników kompatybilnych z 
oferowanym anestetykiem i aparatami do znieczulania będącymi na wyposaŜeniu szpitala, tj.  
Primus firmy Dräger Polska – 11 szt.,  
Avance firmy Datex  – 9 szt.,   
Aespire firmy Datex-Ohmeda – 2szt.  
Dameca firmy Philips – 1 szt. 
Leon firmy Diagnos – 1 szt. 
 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33.66.11.00-2 – środki znieczulające,  
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):33.14.16.24-0 – zestawy do podawania leków. 

 
       Zadanie 72: Desflurane  
 płyn 240ml - lek do anestezji wraz z dostawą i montaŜem 12szt. parowników kompatybilnych z 

oferowanym anestetykiem i aparatami do znieczulania będącymi na wyposaŜeniu szpitala w Grudziądzu, 
tj.  

 Avance firmy Datex-Ohmeda – 8 szt.  
 Primus firmy Dräger Polska– 2 szt.  

Aespire firmy Datex-Ohmeda – 1szt.  
Leon firmy Diagnos – 1 szt. 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  33.66.11.00-2 środki znieczulające,  
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):33.14.16.24-0 – zestawy do podawania leków. 
 
Zadanie 73:  PLEGRIDY     
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 74:  ACTILYSE    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 75:  Neulasta    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 76:  ESMOCARD    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 77:  LUCENTIS    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 78: TRACTOCIL 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 79:  TUBERKULIN PPD RT23 SSI 
PV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 80:  ISOZID    
PV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 81:  Paski Fluoresceinowe"Bio Glo 300"     
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33124130-5  
Zadanie 82:  THIOPENTAL    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 83:  NORCURON    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 84:  ABILIFY     
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 85:  TAUROLOCK    
PV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 86:  Praxbind    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 87:  CITRAFLEET    



  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 88:  COCARBOXYLASUM    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 89:  EYLEA     
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 90:  REBIF    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 91:  CYTOTEC               
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 92:  Alkohol etylowy    
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 24322510-5   
Zadanie 93:  Preparaty róŜne  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33631600-8  
Zadanie 94: PARICALCITOL   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  
Zadanie 95:  GLUCOSUM     
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2, 
Zadanie 96:  Enoxaparinum Natricum 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 97:  Esomeprazol 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 98:  LIORESAL 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 99:  TACHOSIL  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  
Zadanie 100:  CITRAFLOW 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33690000-3  
 Zadanie 101: ENFAMIL  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 15884000-8 

 CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33711770-5  
Zadanie 102:  MIOSTAT 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 103:  APROKAM 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 104: AEROZOLE INHALACYJNE   
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 105:  Płyny infuzyjne z Kcl 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2, 
Zadanie 106:  HUMIRA 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 107:  AUBAGIO 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6, 
Zadanie 108:  LEMTRADA 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6, 
Zadanie 109:  REMUREL 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6, 
Zadanie 110:  ESBRIET 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 



  

Zadanie 111:  Produkty stosowane w chemioterapii nowotworów 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 112:  Produkty stosowane w chemioterapii nowotworów 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 113:  Produkty stosowane w chemioterapii nowotworów 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 114:  Produkty stosowane w chemioterapii nowotworów 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 115:  Produkty stosowane w chemioterapii nowotworów 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 116:  Produkty stosowane w chemioterapii nowotworów 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 
Zadanie 117:  GARDENAL  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 118:  ANTYBIOTYKI 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 119:  ANTYBIOTYKI 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
Zadanie 120:  DOTAREM  
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33696000-5   
Zadanie 121:Leki róŜne 
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 
 
UWAGA ! – W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów 
farmaceutycznych, Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby – niezwłocznie po 
zapoznaniu się z zapisami SIWZ - informowali Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku 
danych asortymentów na rynku (z przyczyn obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie 
produkcji itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą wyłączane z danego zadania w celu 
umoŜliwienia Wykonawcom złoŜenia oferty i umoŜliwienia Zamawiającemu dokonania późniejszej 
oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z odpowiedniego zadania Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi Wykonawców. 

  
 Wykonawca powinien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu 
 cenowym danego zadania.  
 Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na jedną lub więcej części.  
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia  w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 

IV.  Termin wykonania zamówienia:  
� dostawy leków przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – nie dotyczy zadań: 106, 110-116 
� dostawy leków przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy –  dotyczy zadań: 106, 110-116 



  

� dostawy leków wraz z dzierŜawą pomp do Ŝywienia dojelitowego przez okres 24 miesięcy 
  od daty zawarcia umowy – dotyczy zadania 47 i 48 
� dostawy leków do znieczulania przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – dotyczy zadań: 71, 

72 
� dostawa i montaŜ skalibrowanych parowników w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy  oraz 

ich udostępnienie na czas trwania umowy na dostawy leków do znieczulania – dotyczy zadań: 71, 72 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

− kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe: 

• posiada zezwolenie (koncesję) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego 
produktów leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym 
zamówieniem - nie dotyczy zadań: 49, 81, 92, 93, 100, 101. 

• posiada zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi i prekursorami grupy I-R – dotyczy 
zadania 22. 

• posiada zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi – dotyczy zadania 23 i 117. 
 

− sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 
− zdolność techniczna lub zawodowa: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

 3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1) - ustawy Prawo 
 zamówień publicznych: 

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, 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. poz. 
978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

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

   VI. 1.   Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 



  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokument  naleŜy złoŜyć w 
formie oryginału. 

2) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie  oryginału 
3) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ – naleŜy złoŜyć w formie oryginału 
4) dowód wniesienia wadium 
5) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia 

 poświadczona notarialnie 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa powyŜej (JEDZ) składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
natomiast dowód wniesienia wadium przynajmniej jeden z nich.  
Oświadczenie (JEDZ) ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu w  zakresie,         
w którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŜenia  
w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy. 

  
VI. 2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
 internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do przekazania 
 Zamawiającemu oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej; 
 w przypadku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca moŜe złoŜyć wraz z 
 oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie 
 prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złoŜyć 
 kaŜdy z Wykonawców. 
 Oświadczenie naleŜy złoŜyć w formie  oryginału. 
 
VI. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej    
 oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia 
 następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
 warunków udziału w postępowaniu:  

•  zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego produktów  
 leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym 
 zamówieniem - nie dotyczy zadań: 49, 81, 92, 93, 100, 101. 
•  zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi i prekursorami grupy I-R – dotyczy 
 zadania 22. 
• zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi – dotyczy zadania 23 i 117. 

 
VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej   

 oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni aktualnych na dzień złoŜenia 
 następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe zaoferowany przedmiot 
 zamówienia spełnia  wymagania określone przez Zamawiającego: 

-   aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu  i do  uŜywania w Polsce  zgodnie      



  

 z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) 
 oferowanych pomp do Ŝywienia dojelitowego i parowników - dotyczy zadań: 47, 48, 71, 72. 

 - aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu  i do  uŜywania w Polsce  zgodnie      
 z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) 
 zaoferowanych asortymentów - dotyczy zadania 81,  92, 93, 100.  

 
VI. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej 

oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 
1. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,  Ŝe  Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych naleŜności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

3. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wymienione dokumenty powinien 
złoŜyć kaŜdy z Wykonawców. 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność      
z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

A. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 4.: 
1) pkt. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równowaŜny 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) pkt. 2 - 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 



  

 B. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt. 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

C. JeŜeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone 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. 

       Przepis pkt. B stosuje się. 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt. 
A. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. JeŜeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złoŜonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                  
z Wykonawcami:  
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i 
Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem: (56) 46 213 34. 
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminem składania ofert – pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej: 
www.przetargi.bieganski.org 
 
Do kontaktów z Wykonawcami upowaŜnieni są:  
Pani Monika Kubicka  – kierownik apteki szpitalnej, tel. (56) 6414650 – w sprawach związanych z 
przedmiotem zamówienia. 
Pani Maria Kurowska – st. specjalista w Dziale Zamówień Publicznych , tel. (56) 641 34 64, faks (56) 46 
213 34 – w sprawach związanych z procedurą. 

  
VIII.  Wymagania dotyczące wadium:  

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie:  
                38.551,00 zł. - w przypadku zadania 1,    
                14.370,00 zł. - w przypadku zadania 2,  
                  1.073,00 zł. - w przypadku zadania 3, 
                  5.850,00 zł. - w przypadku zadania 4, 
                12.842,00 zł  - w przypadku zadania 5, 
                  2.836,00 zł. - w przypadku zadania 6, 
                  9.403,00 zł. - w przypadku zadania 7, 
      20.395,00 zł. - w przypadku zadania 8, 
        1.692,00 zł. - w przypadku zadania 9, 



  

              68,00 zł. - w przypadku zadania 10, 
                  6.330,00 zł. - w przypadku zadania 11,    
                  6.400,00 zł. - w przypadku zadania 12,  
                 19.772,00zł. - w przypadku zadania 13, 
          157,00 zł. - w przypadku zadania 14. 
                9.656,00 zł.  -  w przypadku zadania 15,    
                     528,00 zł. - w przypadku zadania 16,  
                  2.335,00 zł. - w przypadku zadania 17, 

                990,00 zł. - w przypadku zadania 18, 
             1.886,00 zł  - w przypadku zadania 19, 
             5.852,00 zł. - w przypadku zadania 20, 
             1.000,00 zł. - w przypadku zadania 21, 
             3.212,00 zł. - w przypadku zadania 22, 
             1.231,00 zł. - w przypadku zadania 23, 
             2.441,00 zł. - w przypadku zadania 24, 
               943,00 zł. -  w przypadku zadania 25,    
             3.724,00 zł. - w przypadku zadania 26,  
             2.376, 00zł. - w przypadku zadania 27, 
             1.100,00 zł. - w przypadku zadania 28, 
         32.420,00 zł.  -  w przypadku zadania 29,    
                431,00 zł. - w przypadku zadania 30,  
              9.864,00 zł. - w przypadku zadania 31, 
            32.180,00 zł. - w przypadku zadania 32, 
                 252,00 zł  - w przypadku zadania 33, 
              5.634,00 zł. - w przypadku zadania 34, 
            15.111,00 zł. - w przypadku zadania 35, 
              6.099,00 zł. - w przypadku zadania 36, 
        202,00 zł. - w przypadku zadania 37, 
              1.364,00 zł. - w przypadku zadania 38, 
            24.276,00 zł. - w przypadku zadania 39,    

              14.099,00 zł. - w przypadku zadania 40,  
               17.825,00zł. - w przypadku zadania 41, 
                1.018,00 zł. - w przypadku zadania 42, 
            12.850,00 zł.  -  w przypadku zadania 43,    
              8.723, 00 zł. - w przypadku zadania 44,  
                5.203,00 zł. - w przypadku zadania 45 
              10.525,00 zł. - w przypadku zadania 46, 
                6.824,00 zł  - w przypadku zadania 47, 
                2.434,00 zł. - w przypadku zadania 48, 
                   234,00 zł. - w przypadku zadania 49, 
            387,00 zł. - w przypadku zadania 50 
              11.602,00 zł. - w przypadku zadania 51, 
                  482,00 zł. - w przypadku zadania 52, 
                3.455,00 zł. - w przypadku zadania 53,    
              19.983,00 zł. - w przypadku zadania 54,  
               27.956,00zł. - w przypadku zadania 55, 
       230,00 zł. - w przypadku zadania 56, 
                 164,00 zł.  -  w przypadku zadania 57,    
                1.692,00 zł. - w przypadku zadania 58,  
                5.075,00 zł. - w przypadku zadania 59, 
              22.816,00 zł. - w przypadku zadania 60, 
                1.478,00 zł  - w przypadku zadania 61, 
                1.485,00 zł. - w przypadku zadania 62, 
                   100,00 zł. - w przypadku zadania 63, 
                2.678,00 zł. - w przypadku zadania 64, 



  

              19.029,00 zł. - w przypadku zadania 65, 
       8.487,00 zł. - w przypadku zadania 66, 
                     20,00 zł. - w przypadku zadania 67,    
                5.000,00 zł. - w przypadku zadania 68,  
                    370,00zł. - w przypadku zadania 69, 
    3.924,00 zł. - w przypadku zadania 70, 
              6.352,00 zł.  -  w przypadku zadania 71,    
                6.255,00 zł. - w przypadku zadania 72,  
              2.500,00 zł. - w przypadku zadania 73, 
              8.181,00 zł. - w przypadku zadania 74, 
               227,00 zł  - w przypadku zadania 75, 
                 46,00 zł. - w przypadku zadania 76, 
          12.314,00 zł. - w przypadku zadania 77, 
            6.694,00 zł. - w przypadku zadania 78, 
      75,00 zł. - w przypadku zadania 79, 
        10,00 zł. - w przypadku zadania 80, 
                    24,00 zł. - w przypadku zadania 81,    
              127,00 zł. -  w przypadku zadania 82,  
                  25,00zł. - w przypadku zadania 83, 
     322,00 zł. - w przypadku zadania 84. 
                130,00 zł.  -  w przypadku zadania 85,    
                860,00 zł. - w przypadku zadania 86,  
                170,00 zł. - w przypadku zadania 87, 
                  76,00 zł. - w przypadku zadania 88, 
           10.648,00 zł  - w przypadku zadania 89, 
           15.370,00 zł. - w przypadku zadania 90, 
                706,00 zł. - w przypadku zadania 91, 
     154,00 zł. - w przypadku zadania 92, 
     172,00 zł. - w przypadku zadania 93, 
         75,00 zł. - w przypadku zadania 94, 
                    83,00 zł. - w przypadku zadania 95,    
          11.124,00 zł. - w przypadku zadania 96,  
             2.250,00zł. - w przypadku zadania 97, 
  4.695,00 zł. - w przypadku zadania 98. 
                960,00 zł.  -  w przypadku zadania 99,    
               276,00 zł. - w przypadku zadania 100,  
               200,00 zł. - w przypadku zadania 101, 
                 10,00 zł. - w przypadku zadania 102, 
            1.893,00 zł  - w przypadku zadania 103, 
                 10,00 zł. - w przypadku zadania 104, 
               851,00 zł. - w przypadku zadania 105, 
    700,00 zł. - w przypadku zadania 106, 
            7.608,00 zł. - w przypadku zadania 107, 
          12.640,00 zł. - w przypadku zadania 108, 
              4.017,00 zł. - w przypadku zadania 109,    
                 20,00 zł. - w przypadku zadania 110,  
            48.981,00zł. - w przypadku zadania 111 
  4.150,00 zł. - w przypadku zadania 112 
            2.963,00 zł.  -  w przypadku zadania 113,    
             2.520,00 zł. - w przypadku zadania 114,  
             1.536,00 zł. - w przypadku zadania 115, 
             3.144,00 zł. - w przypadku zadania 116, 
                117,00 zł  - w przypadku zadania 117, 
                473,00 zł. - w przypadku zadania 118, 
                851,00 zł. - w przypadku zadania 119, 



  

  3.006,00 zł. - w przypadku zadania 120, 
     140,00 zł. - w przypadku zadania 121 
 

Ogółem wadium : 707.725,00 zł 
 

Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

• pieniądzu       

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 

• gwarancjach bankowych 

• gwarancjach ubezpieczeniowych 

• poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. 
poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 
Bank Millennium S.A. O/Grudziądz:  78 11602202 0000 0000 6088 6979. 
Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określone zostały w art. 46 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.  
 

IX.  Termin związania ofertą: 90 dni od upływu terminu złoŜenia oferty. 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone    
w celu zapobieŜenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument 
się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złoŜenia oferty, 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. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. JeŜeli złoŜono ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniŜszą ceną dolicza się 
podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena 
brutto” nie moŜe zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia 
ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniŜszego wzoru: 

 

„Przetarg nieograniczony – dostawy leków ” 
oraz  

Znak sprawy: A/2/PN/18 



  

„Nie otwierać przed 04.04.2018 r. godz. 12.30” 
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę równieŜ osobną kopertę 
zawierająca dokumenty zastrzeŜone, jeŜeli zachodzi taki przypadek. 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek 
T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie 
później niŜ do 04.04.2018 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego                
w Grudziądzu, w budynku Poradni Specjalistycznych – wejście główne, ul. Rydygiera 15/17, parter, sala 
konferencyjna, w dniu 04.04.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org w miejscu,                
w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny: 
Cena oferty w zakresie danego zadania to wartość brutto ogółem wszystkich asortymentów 
wchodzących w skład danego zadania wynikająca z wypełnionego przez Wykonawcę formularza 
cenowego (Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ).  
Cena ta obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu 
realizacji zamówienia i powinna być wyraŜona w PLN.  
 

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
  (1)    Cena  100 % 

 
 Ocena ofert według wyŜej wymienionego  kryterium  nastąpi w następujący sposób: 
 
 (1) Kryterium ceny: 

  
Ocena punktowa danej oferty  =     cena najniŜsza     x  100 

            cena danej oferty 
 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 

 Odrębnej ocenie będzie podlegać kaŜde z zadań przedstawionych w pkt. III. SIWZ. 
 

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy 
Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złoŜył ofertę najwyŜej ocenią spośród 
pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  

 



  

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

Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu                     
i terminie zawarcia umowy. 

1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. 
konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, 
aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował kaŜdy                         
z Wykonawców występujących wspólnie, chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony przez wykonawcę w 
ofercie. 

2. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego działalność 
gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złoŜonej przez niego oferty 
przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy 
wykonawca 
przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony 
przez wykonawcę w ofercie. 

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – nie dotyczy niniejszego 

postępowania. 

XVI.  Ogólne warunki umowy:  
1. Wykonanie umowy. 

Przez wykonanie umowy rozumiane są: 
1) Dostawy sukcesywne leków  w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik do SIWZ, 
2) Dostawy sukcesywne leków do znieczulania: Sevoflurane  płyn  250 ml (zadanie 71)i Desflurane płyn  

240 ml (zadanie 72) w ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik do  SIWZ) oraz 
dostawa, i montaŜ skalibrowanych parowników kompatybilnych z oferowanym anestetykiem i 
aparatami do znieczulania będącymi na wyposaŜeniu szpitala, tj. 

     - Primus firmy Dräger Polska – 11 szt., Avance firmy Datex  – 9 szt.,  Aespire firmy Datex-
 Ohmeda – 2szt. Dameca firmy Philips – 1 szt., Leon firmy Diagnos – 1 szt.  (dotyczy leku 
 Sevoflurane ) 

 - Avance firmy Datex-Ohmeda – 8 szt. Primus firmy Dräger Polska– 2 szt. , Aespire firmy Datex-             
Ohmeda – 1szt. , Leon firmy Diagnos – 1 szt. (dotyczy leku Desflurane)  
 

          3)  Dostawy leków wraz z dzierŜawą pomp do diet dojelitowych – dotyczy zadania 47 i 48. 
 

Dostarczane asortymenty muszą posiadać informacj ę o terminie waŜności i numerze serii. – dotyczy 
leków. 
 

 Dostarczane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do uŜywania w Polsce, przy czym  dopuszczenie to 
moŜe mieć charakter czasowy – nie dotyczy zadania: 49, 81, 92, 93, 100, 101.     

 
 Dostarczane pompy do Ŝywienia dojelitowego i parowniki muszą być dopuszczone do obrotu i do 

uŜywania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. 
Nr 107, poz. 679) – dotyczy zadań: 47, 48, 71, 72.  

  



  

 Dostarczane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do uŜywania w Polsce zgodnie z ustawą        
o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 876)- dotyczy zadania 81,  92, 93, 100.  

  
 Ceny zaoferowanych produktów stosowanych w chemioterapii nowotworów oraz leków  

immunomodulacyjnych nie mogą przekraczać wysokości limitów ich refundacji ogłaszanych w 
obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spoŜywczych 
specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy zadań: 13 poz. 1 i 3; 15 
poz. 3 i 4; 51, 57, 60-66, 68, 73, 75, 90, 106-116 

 
Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie uŜytkowania dostarczonych pomp do 
Ŝywienia dojelitowego – dotyczy zadania 47 i 48. 
 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu do bezpłatnego uŜytkowania na czas trwania umowy 
parowników kompatybilnych z oferowanym anestetykiem i aparatami do znieczulania będącymi na 
wyposaŜeniu Zamawiającego –  dotyczy zadań; 71, 72. 
 

 W przypadku, gdy dany lek zostanie wykreślony z listy leków refundowanych, Wykonawca będzie 
 zobowiązany do zaoferowania leku o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci, 
 właściwościach fizyko-chemicznych i wskazaniach, znajdującego się na tej liście -  po  najniŜszej cenie 
 spośród pozostałych leków, pod warunkiem, Ŝe cena ta nie przekroczy limitu refundacji - dotyczy 
 zadań: 13 poz. 1 i 3; 15 poz. 3 i 4; 51, 57, 60-66, 68, 73, 75, 90, 106-116 

 
    

 Termin wykonania zamówienia:  
� dostawy leków przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – nie dotyczy zadań: 106, 110-116 
� dostawy leków przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy –  dotyczy zadań: 106, 110-116 
� dostawy leków wraz z dzierŜawą pomp do Ŝywienia dojelitowego przez okres 24 miesięcy 
  od daty zawarcia umowy – dotyczy zadania 47 i 48 
� dostawy leków do znieczulania przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – dotyczy zadań: 71, 

72 
� dostawa i montaŜ skalibrowanych parowników w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy  oraz 

ich udostępnienie na czas trwania umowy na dostawy leków do znieczulania – dotyczy zadań: 71, 72 
 
 2.  Warunki dostawy. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar  na swój koszt i ryzyko. Wydanie towaru nastąpi:  
− magazyn apteki szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. - dotyczy dostaw leków i pomp do 

Ŝywienia dojelitowego (zadanie 47 i 48). 
− sale operacyjne Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu – dotyczy parowników 

(zadanie 71 i 72).   
 

 Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy karty charakterystyki produktu  leczniczego – 
dotyczy zadań: 13 poz. 1 i 3; 15 poz. 3 i 4; 51, 57, 60-66, 68, 73, 75, 90, 106-116 

 
 Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy karty charakterystyki, świadectwo jakości, 
 oraz  specyfikację techniczną asortymentu dostarczanego w zakresie zadania 92 .   

 
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą leków dostarczy Zamawiającemu opis procedur warunków 
transportu leków stosowanych u Wykonawcy, zabezpieczających wymaganą przez producenta obniŜoną 
temperaturę transportu. 
Dostawy leków muszą odbywać się transportem w warunkach dla nich odpowiednich, przy czym 
Wykonawca powinien stworzyć Zamawiającemu przy odbiorze, moŜliwość kontroli warunków transportu 
w zakresie temperatury przewozu leków, przy pomocy rejestratora temperatur. 
Dostarczane leki muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin waŜności licząc od daty 



  

kaŜdorazowej dostawy. W przypadku gdy lek posiada krótszy termin waŜności Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na dostawę leku z krótszym niŜ 12 - miesięczny termin 
waŜności. 
Częstotliwość, wielkość i asortyment poszczególnych dostaw będą uzgadniane z kierownictwem apteki 
szpitalnej Zamawiającego. 
Termin poszczególnych dostaw sukcesywnych wynosi  1 dzień  roboczy od daty złoŜenia zamówienia 
Wykonawca zobowiązuje się  jednocześnie do: 

- natychmiastowych dostaw, w czasie nie przekraczającym 10 godzin, asortymentów 
zapotrzebowanych w trybie „cito”. Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować natychmiast w 
formie e:mail. czy zrealizuje dostawę „cito” w umownym terminie, czy teŜ jej nie zrealizuje. Brak 
natychmiastowego potwierdzenia oznacza odmowę dostawy „cito” 

-  elastycznego reagowania na zmniejszenie potrzeb Zamawiającego w stosunku do danego 
asortymentu   

W przypadku okresowego braku w sprzedaŜy leku będącego przedmiotem umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego i zapewnić dostawę leku 
równowaŜnego w rozumieniu Prawa farmaceutycznego po tej samej cenie. 
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Zamawiający wyśle do Wykonawcy 
zawiadomienie o wadliwości towaru, a Wykonawca wymieni bezzwłocznie wadliwy towar na 
pełnowartościowy. 
 
3.  Warunki serwisu – dotyczy zadań: 47, 48, 71, 72. 

Wykonawca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do bezpłatnej obsługi serwisowej oddanych 
Zamawiającemu w dzierŜawę pomp do Ŝywienia dojelitowego oraz udostępnionych parowników. 
Serwis zapewniać będzie w szczególności: 

• naprawę  pompy i parownika w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, a jeŜeli naprawa jest niemoŜliwa 
wymianę na zastępczy w ciągu 48 godzin; 

• wymianę urządzenia na inne, wolne od wad – w przypadku powtarzających się awarii 
wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej; 

• okresowe wykonanie wymaganych przeglądów wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego 
gotowość urządzenia do pracy -  bez odrębnej zapłaty - dotyczy pomp do Ŝywienia dojelitowego  

• okresowe wykonanie wymaganych przeglądów wraz kalibracją parowników i                
wystawieniem dokumentu potwierdzającego dopuszczenie parowników do dalszego  bezpiecznego 
uŜytkowania – bez odrębnej zapłaty. 

 
Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych 
oraz w dni wolne od pracy .............................................. 

 
4. Warunki płatności. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar według cen jednostkowych ustalonych w ofercie złoŜonej 
przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, 
które są obowiązującymi przez cały okres trwania umowy. 
Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem   
z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę towaru. 
Faktury lub inne dokumenty dołączone do dostawy muszą zawierać termin waŜności i numer serii 
dostarczonego asortymentu.  
W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
Opóźnienia w płatnościach nie mogą jednak wpływać negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę. 
W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane na  poczet 



  

naleŜności głównej najdalej wymagalnej.  
Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego 
jak równieŜ nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do zmiany 
podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. 
Wykonawca nie moŜe korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy realizacji 
niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 
 

5.  Kary umowne. 
1) Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 

a) za zwłokę w realizacji dostawy sukcesywnej w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej 
 części dostawy za kaŜdy dzień zwłoki,  
b) w przypadku nie zrealizowania lub odmowy dostawy „cito” Wykonawca: 
    -    zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej dostawy   

    -   w przypadku dokonania zakupu na „cito”  przez Zamawiającego u innego wykonawcy,  
 Wykonawca zwróci Zamawiającemu róŜnicę pomiędzy ceną zakupu, a ceną wynikającą                    
 z umowy, 

    -  w przypadku 3-krotnego braku realizacji dostawy na „cito” na warunkach  umownych   
 Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy z winy  
 Wykonawcy. 

 c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości 
niezrealizowanej części umowy. 

  2) Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania 
wynikającego z tytułu nie zrealizowania dostaw w całości lub części przez Wykonawcę. 

 
 

6. Zmiany treści  umowy. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 
moŜliwość zmiany – z zastrzeŜeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy            
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następującym zakresie: 
1) zmiany ceny:  
 -  w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi          
  z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT                    
  z zachowaniem ceny netto, która  pozostaje bez zmian. 

 - w przypadku asortymentów krajowych, na które ustalane są ceny urzędowe – wprost  
  proporcjonalnie do zmian cen urzędowych wprowadzanych przez Ministra Finansów, z  
  dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego cenę urzędową, 
 - w przypadku umieszczenia produktu farmaceutycznego w obwieszczeniu Ministra  
  Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spoŜywczych specjalnego  
  przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych – na cenę nie wyŜszą niŜ         
  w wymienionej liście 

 - obniŜenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku, gdy jakiś                          
  z asortymentów, objęty jest ceną promocyjną dla szpitali niŜszą od ceny wynikającej        
  z oferty Wykonawcy . 



  

2) zastąpienia leku dotychczas dostarczanego w ramach realizacji umowy, lekiem o tej samej nazwie 
 międzynarodowej, dawce, postaci, właściwościach fizyko-chemicznych i wskazaniach, wpisanym 
 na listę leków refundowanych, w przypadku, gdy dostarczany lek zostanie wykreślony z tej listy 
 leków. 

             
              3) Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany:  
  -   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 
 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
  -  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.       
W przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające zasadność złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyŜszych zmian do 
umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim 
miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia.   
W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy                             
w pierwszych  12 miesiącach obowiązywania umowy.    

 
4)  Strony dopuszczają moŜliwość wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt.  
 XVI. 1, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie 
 określonym terminie.  

   
  7. Rozwiązanie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,              
o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
8.  Klauzula właściwości sądu. 
W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu 

 miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 
 
9.   Postanowienia końcowe. 
Nadzór nad prawidłowa realizacją umowy sprawują: 
− ze strony Zamawiającego - ...................................................................................................................... 

− ze strony Wykonawcy - ........................................................................................................................... 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – 
Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 



  

zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równowaŜnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu. 
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  
iŜ  Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp 
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niŜ wyŜej wymienione wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
Szczegółowe  zasady  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej  zawarte  są   w Dziale  VI Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
Grudziądz, dnia  16.02.2018 r. 

 

 

 


