
  

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

Znak sprawy: A/9/PN/18    
                                                       

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

o wartości szacunkowej powyżej 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 życia 

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 życia przedmiotu zamówienia w szczególności: 

 poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z: 

 nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji 

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

różnicujący oferty; 

 użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie 

generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; 

 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 , ponieważ  

przedmiotem zamówienia są leki, tj. produkty zużywalne jednorazowego użytku natomiast koszty 

utylizacji zużytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w 

związku  z tym się znoszą 

 przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub 

robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne 

związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować - 

przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom 

zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu. 

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

 magazyn apteki szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. - dotyczy dostaw leków, wyrobów 

medycznych i preparatów żywieniowych 

 

http://www.bieganski.org/


  

 Oferowane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce, przy czym  dopuszczenie to 

może mieć charakter czasowy – nie dotyczy zadania: 38,39,40,41,48,50     

 

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

o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm. )- dotyczy zadania 38,39,40,41 

 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 spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy zadań: 

37,59,61,63,64,65,66 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  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 równoważnością biologiczną wobec pozycji 

asortymentowej której odpowiednik dotyczy. 

 
Zamawiający prosi o oferowanie leków w możliwie największych opakowaniach jednostkowych  z 

uwagi na fakt iż 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 równoważnych do podanych 

leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit Dose.   

 
W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została 

wpisana w formularzu cenowym należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeżeli w wyniku 

przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych należy wyliczyć 

ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  na następujące zadania:  

Zadanie 1:  Proszek do inhalacji Anoro 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 2:  Proszek do inhalacji Incruse 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 3:  Leki różne   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 4:  Bactroban 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 5:  Amantix 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 6:  Hepa-Merz 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 7:  Xeomin 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 8:  Dysport 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 9: Insuliny    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33615100-5 

Zadanie 10: Insuliny    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33615100-5 

Zadanie 11: Insuliny    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33615100-5 



  

Zadanie 12:  Leki różne  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 13:  Convulex 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 14:  Leki różne  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 15:  Citabax 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 16:  Fevarin 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 17:  Pramatis 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 18:  Zypsila 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

 Zadanie 19:  Leki różne  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 20:  Leki różne  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 21:  Leki różne  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 22: Aerozole Inhalacyjne   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 

Zadanie 23: Actilyse    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  

Zadanie 24: Fungizone   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  

Zadanie 25: Abelcet  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  

Zadanie 26:  Zavicefta 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 27:  Doripenemum 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 28: Tractocile 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 29: Misodel 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 30:  Tuberkulin PPD RT23 SSI 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 31:  Isozid    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  

Zadanie 32:  Norcuron    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  

Zadanie 33:  Cocarboxylasum    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  

Zadanie 34:  Miostat 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 

Zadanie 35:  Gardenal  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 



  

Zadanie 36:  Trifas  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 

Zadanie 37:  Mycophenolas mofetil  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 38:  Płyn do płukania jamy ustnej 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33140000-3,  

Zadanie 39:  Citraflow 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33690000-3  

Zadanie 40: Alkohol etylowy    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 24322510-5   

Zadanie 41: Dicopeg Free Junior 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33140000-3 

Zadanie 42:  Immunoglobuliny   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,  

Zadanie 43:  Czynnik krzepnięcia krwi 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,   

Zadanie 44:  Immunoglobuliny   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,   

Zadanie 45:  Czynnik krzepnięcia  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,   

Zadanie 46:  Immunoglobuliny   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,   

Zadanie 47:  Rhophylac 300 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33651520-9,   

Zadanie 48: Preparaty żywieniowe 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692510-5 

Zadanie 49: Nutramigen  Puramino 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6  

Zadanie 50: Peptamen  Junior 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692510-5, 15884000-8 

Zadanie 51:  Preparaty do żywienia pozajelitowego   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692200-9,   

Zadanie 52:  Preparaty do żywienia pozajelitowego   

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692200-9,   

Zadanie 53:  Płyny infuzyjne    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2, 

Zadanie 54:  Glucosum 40% 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2, 

Zadanie 55:  Płyny infuzyjne    

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33692500-2, 

Zadanie 56:  Theophyllinum flakon 300mg/250 ml 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 

Zadanie 57: Tisseel 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 

Zadanie 58:  Dexamethasone phosphate SF 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 

Zadanie 59:  Mitomycinum 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/preparaty-odzywiania-wewnatrzjelitowego-3133
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/preparaty-odzywiania-wewnatrzjelitowego-3133


  

Zadanie 60:  Aprepitant 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 

Zadanie 61:  Produkty stosowane w chemioterapii nowotworów 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33652100-6 

Zadanie 62:  Zomikos 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6 

Zadanie 63:  Roferon  A 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 64:  Vidaza 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 65:  Leki różne  

CPV ( Wspólny Słownik Zamówień): 33600000-6,  

Zadanie 66:  Entyvio 

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 

umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia 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 może złożyć 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 przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – nie dotyczy zadań: 7, 8, 42, 44, 63, 65, 

66 

 dostawy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy –  dotyczy zadań: 7, 8, 42, 44, 63, 65, 66 
 

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, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 posiada zezwolenie (koncesję) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego 

produktów leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym 

zamówieniem - nie dotyczy zadań: 38,39,40,41,48,50 

 zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi – dotyczy zadania 35 

 

 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. z 2017 r., poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, 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) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ – należy złożyć w formie  oryginału 

2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ – należy złożyć w formie oryginału 

3) dowód wniesienia wadium 

4) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia 

 poświadczona notarialnie 

 

Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

każdy wspólnik spółki cywilnej) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, do upływu terminu 

składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia 

sporządzony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia  

(Dz. U. UE. L. 3/16) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

W przypadku gdy Wykonawca celem spełnienia warunków w postępowaniu powołuje się na 

zasoby innych podmiotów jest zobowiązany przekazać najpóźniej do upływu terminu na składanie ofert 

JEDZ w zakresie tych podmiotów – dokument powinien zostać złożony w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 



  

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta 

elektroniczna Zamawiającego – e-mail: jedz@bieganski.org. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz  

z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). 

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: pdf., doc., docx., rtf., 

xps., odt., xml. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 

z narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl) lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego  

w jednym z ww. formatów. (Zamawiający załącza pomocniczo na swojej stronie internetowej 

http://www.przetargi.bieganski.org wygenerowany JEDZ – Wykonawca w systemie ESPD może 

skorzystać z przedmiotowego wzoru oraz zaimportować przygotowany dokument w celu dalszego 

wypełnienia). 

Po wypełnieniu i wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje 

przedmiotowy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis 

elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.  

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579). 

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany tj. opatrzony hasłem 

dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się oprogramowaniem dostępnym na rynku z 

licencją open-source (format ZIP). 

Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie 

pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego 

dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 

procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 

Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na e-mail: jedz@bieganski.org w taki sposób, aby dokument ten dotarł do 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać 

oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne 

oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy. 

Wykonawca przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. Datą 

przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego. 

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie 

zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie 

dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim 

przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez 

podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia  

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 przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

 w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
http://www.przetargi.bieganski.org/
mailto:jedz@bieganski.org


  

 oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

 prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć 

 każdy z Wykonawców. 

 Oświadczenie należy złożyć w formie  oryginału. 

 

VI. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej    

 oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

 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: 38,39,40,41,48,50. 

 

 zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi – dotyczy zadania 35 . 

 

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

 oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia 

 następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot 

 zamówienia spełnia  wymagania określone przez Zamawiającego: 

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

 z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) 

 zaoferowanych asortymentów - dotyczy zadania 38,39,40,41. 

 

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

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,  że  Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

właściwego organu. 

3. aktualnego 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 ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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. 

4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

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 

złożyć każdy z Wykonawców. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność      

z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

A. Jeżeli 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 

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) pkt. 2 - 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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. 

 B. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w pkt. 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

C. Jeżeli 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, 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. 

       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. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się. 

 

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

oświadczeń lub dokumentów, a także 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 może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminem składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 



  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej: 

www.przetargi.bieganski.org 

 

Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni 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:  

            350,00 zł - w przypadku zadania 1,    

            100,00 zł - w przypadku zadania 2,    

 6.200,00 zł - w przypadku zadania 3,  

 150,00 zł - w przypadku zadania 4, 

 1.000,00 zł - w przypadku zadania 5,  

 18.200,00 zł - w przypadku zadania 6,  

 1.100,00 zł - w przypadku zadania 7,  

 2.100,00 zł - w przypadku zadania 8,  

 850,00 zł - w przypadku zadania 9,  

 350,00 zł - w przypadku zadania 10,  

 1.000,00 zł - w przypadku zadania 11,  

 1.100,00 zł - w przypadku zadania 12,  

 300,00 zł - w przypadku zadania 13,  

 200,00 zł - w przypadku zadania 14,  

 80,00 zł - w przypadku zadania 15, 

 30,00 zł - w przypadku zadania 16, 

 25,00 zł - w przypadku zadania 17, 

 70,00 zł - w przypadku zadania 18, 

 200,00 zł - w przypadku zadania 19, 

 170,00 zł - w przypadku zadania 20, 

 300,00 zł - w przypadku zadania 21, 

 20,00 zł - w przypadku zadania 22, 

 18.000,00 zł - w przypadku zadania 23, 

 200,00 zł - w przypadku zadania 24, 

 800,00 zł - w przypadku zadania 25, 

 8.000,00 zł - w przypadku zadania 26, 

 1.700,00 zł - w przypadku zadania 27, 

 1.800,00 zł - w przypadku zadania 28, 

13.000,00 zł - w przypadku zadania 29, 

200,00 zł - w przypadku zadania 30, 

20,00 zł - w przypadku zadania 31, 

50,00 zł - w przypadku zadania 32, 

180,00 zł - w przypadku zadania 33, 

20,00 zł - w przypadku zadania 34, 

250,00 zł - w przypadku zadania 35, 

1.500,00 zł - w przypadku zadania 36, 

100,00 zł - w przypadku zadania 37, 

130,00 zł - w przypadku zadania 38, 

280,00 zł - w przypadku zadania 39, 

350,00 zł - w przypadku zadania 40, 

10,00 zł - w przypadku zadania 41, 

11.000,00 zł - w przypadku zadania 42, 

900,00 zł - w przypadku zadania 43, 

http://www.bieganski.org/


  

40.000,00 zł - w przypadku zadania 44, 

1.400,00 zł - w przypadku zadania 45, 

1.800,00 zł - w przypadku zadania 46, 

3.300,00 zł - w przypadku zadania 47, 

100,00 zł - w przypadku zadania 48, 

50,00 zł - w przypadku zadania 49, 

30,00 zł - w przypadku zadania 50, 

1.300,00 zł - w przypadku zadania 51, 

850,00 zł - w przypadku zadania 52, 

35.000,00 zł - w przypadku zadania 53, 

200,00 zł - w przypadku zadania 54, 

8.000,00 zł - w przypadku zadania 55, 

1.000,00 zł - w przypadku zadania 56, 

3.000,00 zł - w przypadku zadania 57, 

500,00 zł - w przypadku zadania 58, 

3.500,00 zł - w przypadku zadania 59, 

800,00 zł - w przypadku zadania 60, 

11.000,00 zł - w przypadku zadania 61, 

400,00 zł - w przypadku zadania 62, 

200,00 zł - w przypadku zadania 63, 

4.500,00 zł - w przypadku zadania 64, 

25.000,00 zł - w przypadku zadania 65, 

3.000,00 zł - w przypadku zadania 66, 

 

Ogółem wadium : 96.100,00 zł 

 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu       

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

 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 2018 r. poz. 

110 ze zm.). 

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: 60 dni od upływu terminu złożenia 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 zapobieżenia 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 złożeniem oferty. 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



  

W przypadku złożenia 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. Jeżeli złożono 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 najniższą 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 może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  

Ofertę należy złożyć 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 poniższego wzoru: 
 

„Przetarg nieograniczony – dostawy leków ” 

oraz  

Znak sprawy: A/9/PN/18 

„Nie otwierać przed 04.09.2018 r. godz. 12.30” 

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę 

zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć 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 niż do 04.09.2018 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 04.09.2018 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 złożyli 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 wyrażona w PLN.  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający 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 wyżej wymienionego  kryterium  nastąpi w następujący sposób: 

 

 (1) Kryterium ceny: 

  

Ocena punktowa danej oferty  =     cena najniższa     x  100 

            cena danej oferty 

 

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

 

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

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy 

Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli 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 złożył ofertę najwyżej 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 żądania, 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 każdy                         

z Wykonawców występujących wspólnie, chyba, że dokument ten został złożony 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 złożonej przez niego oferty 

przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy 

wykonawca przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.), chyba, że dokument ten został złożony 

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 żądania, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 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. 

 

Dostarczane asortymenty muszą posiadać informację o terminie ważności i numerze serii. – dotyczy 

leków. 

 



  

 Dostarczane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce, przy czym  dopuszczenie to 

może mieć charakter czasowy – nie dotyczy zadania 38,39,40,41,48,50.     

  

 Dostarczane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą        

o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.)- dotyczy zadania 38,39,40,41. 

  

 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 spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy zadań: 

37,59,61,63,64,65,66. 

 

 
 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  najniższej cenie 

 spośród pozostałych leków, pod warunkiem, że cena ta nie przekroczy limitu refundacji - dotyczy 

 zadań: 37,59,61,63,64,65,66. 

 
    

 Termin wykonania zamówienia:  

 dostawy przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – nie dotyczy zadań: 7, 8, 42, 44, 63, 65, 

66 

 dostawy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy –  dotyczy zadań: 7, 8, 42, 44, 63, 65, 66 

 

 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, wyrobów 

medycznych i preparatów żywieniowych. 

  

 Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy karty charakterystyki produktu  leczniczego – 

dotyczy zadań: 37,59,61,63,64,65,66. 

 

Wykonawca wraz z pierwszą dostawą leków dostarczy Zamawiającemu opis procedur warunków 

transportu leków stosowanych u Wykonawcy, zabezpieczających wymaganą przez producenta obniżoną 

temperaturę transportu. 

Dostawy leków muszą odbywać się transportem w warunkach dla nich odpowiednich, przy czym 

Wykonawca powinien stworzyć Zamawiającemu przy odbiorze, możliwość kontroli warunków transportu 

w zakresie temperatury przewozu leków, przy pomocy rejestratora temperatur. 

Dostarczane leki muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od daty 

każdorazowej dostawy. W przypadku gdy lek posiada krótszy termin ważności Wykonawca będzie 

zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na dostawę leku z krótszym niż 12 - miesięczny termin 

ważności. 

Częstotliwość, wielkość i asortyment poszczególnych dostaw będą uzgadniane z kierownictwem apteki 

szpitalnej Zamawiającego. 

Termin poszczególnych dostaw sukcesywnych wynosi  1 dzień  roboczy od daty złożenia 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 też 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 sprzedaży leku będącego przedmiotem umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego i zapewnić dostawę leku 

równoważnego 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. 

 

4. Warunki płatności. 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar według cen jednostkowych ustalonych w ofercie złożonej 

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 ważności 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 

należności głównej najdalej wymagalnej.  

Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego 

jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do zmiany 

podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. 

Wykonawca nie może 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 każdy 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 różnicę 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 wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

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 

możliwość zmiany – z zastrzeżeniem 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 życie 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 życie aktu prawnego zmieniającego cenę urzędową, 

 - w przypadku umieszczenia produktu farmaceutycznego w obwieszczeniu Ministra  

  Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego  

  przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – na cenę nie wyższą niż         

  w wymienionej liście 

 - obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku, gdy jakiś                          

  z asortymentów, objęty jest ceną promocyjną dla szpitali niższą 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 należnego 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 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.       

W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych zmian Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 

wątpliwość, że 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 powyższych zmian do 

umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyżkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim 

miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia.   

W oparciu o powyższą klauzulę nie można dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy                             

w pierwszych  12 miesiącach obowiązywania umowy.    

 

4)  Strony dopuszczają możliwość wydłużenia 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 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 – 

Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również 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 żądanie 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 ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 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,  

iż  Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp 

zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli 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 niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 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.  

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Szczegółowe  zasady  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej  zawarte  są   w Dziale  VI Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

Grudziądz, dnia  19.07.2018 r. 

 

 

 


