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Nazwa zadania: Dostawa leków
do KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ
W GARWOLINIE
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Al. Legionów 11
08-400 Garwolin
woj. mazowieckie
tel. 25 682-22-55, 25 682-11-14,
fax. 25 682-22-55 nr wew. 49
www.kopsn.pl
administracja@kopsn.pl
godziny urzędowania: 8:00 – 15:35
Wyjaśnienia użytych w Specyfikacji skrótów i terminów:
a. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
b. PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
c. Zamawiający– Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie;
d. Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa
prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz.
759 zwana dalej „PZP”, oraz:
•

•

•
•

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
Nr 226, poz. 1817),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz.
1650),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie
wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego
i treści ulotki (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 321),
Ustawa z dnia 6 kwietnia Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zm.).
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do Krajowego
Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
2. Szczegółowy asortyment, wymagania, ilości zawiera Formularz asortymentowo
– cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Ilości leków przedstawione w załączniku są ilościami maksymalnymi i mogą
ulec zmniejszeniu. Dostawa jest realizowana od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca
2014r.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć leki na własny koszt i ryzyko do
Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
Al. Legionów 11 w godzinach 8.00-17.00.
5. Realizacja dostawy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania
zamówienia.
6. Oferowane leki muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności
od daty dostawy.
7. Strony dopuszczają możliwość składania zamówień telefonicznie.
8. Zamawiający wymaga właściwe opakowanie i oznakowanie w języku polskim.
9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż oferowany
asortyment posiada stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na
terenie RP (kserokopie dokumentów do wglądu na żądanie Zamawiającego) –
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zastrzega się stałość cen ofertowych przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Dopuszcza się zmiany cen w następujących przypadkach:
• obniżenia cen,
• zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
• zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem
odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć
podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków,
a także skreślenie leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi,
• zmian stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz.
13. Zmiany cen urzędowych i zmiany marży maksymalnej określonej przez
Ministerstwo Finansów następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia
obowiązywania odpowiednich przepisów.
14. O każdej zmianie cen, w przypadku zmiany cen producenta lub zmiany
stawek opłat na rzecz Skarbu Państwa Wykonawca zobowiązuje się
z 14-dniowym wyprzedzeniem powiadomić zamawiającego w formie pisemnego
uzasadnienia.
15. W przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie, wycofanie
lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczenia
odpowiedników preparatów objętych umową w cenach rynkowych ale nie
wyższych niż zawarte w umowie. W przypadku wystąpienia takich
okoliczności Wykonawca poinformuje o tym zamawiającego w formie
pisemnej.
16. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową
w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Kod CPV 33.60.00.00 – 6 Produkty farmaceutyczne
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IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA
O
UZUPEŁNIAJĄCYCH

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIENIACH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało realizowane sukcesywnie przez
okres 12 miesięcy w okresie od 2013-07-01 do 2014-06-30.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU
DOKONYWANIA
OCENY
SPEŁNIANIA
TYCH
WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami
i załącznikami.
3. Spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą
specyfikacją wymagania.
4. Zamawiający
dokona
oceny
spełniania
warunków
udziału
w
postępowaniu
zgodnie
z
formułą
„spełnia
nie
spełnia”
w
oparciu
o
dokumenty
i
oświadczenia
o
których
mowa
w rozdziale IX niniejszej specyfikacji. Wykonawcy niespełniający warunków
udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 24 ustawy PZP.
5. Ponadto ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie po uprzednim zbadaniu, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP.
6. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu
wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony formularz ofertowy– (załącznik nr 1 do SIWZ)
2. Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy, (załącznik Nr 2 do SIWZ)
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
e) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z art. 74 ustawy Prawo
Farmaceutyczne z dnia 06.09.2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
45, poz. 271 z późn. zm.).
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia,
że dla wszystkich oferowanych produktów leczniczych Wykonawca posiada
dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującym Prawem
Farmaceutycznym z dnia 06.09.2001 z poźn. zmianami i na każde żądanie
Zamawiającego przedstawi w/w dokumenty w wyznaczonym przez niego
terminie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy
7. Pozostałe oświadczenia stanowiące załączniki do specyfikacji.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
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1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
1) § 2 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 - Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) § 2 ust. 1 pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 w/w
rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. b w/w rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

X. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

SIĘ

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie oraz za pośrednictwem faksu, a następnie drogą pocztową. W
przypadku dokumentów otrzymanych drogą faksową strony zobowiązane są
do niezwłocznego zwrotnego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zasadach
określonych w art. 38 ustawy Pzp.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania. Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie
internetowej: www.kopsn.pl.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
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warunków zamówienia. Treść modyfikacji zostanie udostępniona na stronie
internetowej: www.kopsn.pl.

XI.WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami codziennie z wyjątkiem
sobót, niedziel oraz dni świątecznych, w godz. (8.00 – 15.30) są :
Marcin Pasik – Kierownik Sekcji Administracyjno-Organizacyjnej, tel. (25) 682
22 55 w sprawach proceduralnych
Anna Majewska tel. (25) 682 22 55 - w sprawach merytorycznych

XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium przez Wykonawców
składających ofertę.

XIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo
ręcznym w sposób czytelny.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
6. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA na dostawę leków do
Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Cenę należy podać w PLN.
8. Oferta powinna zawierać:
a. pełną nazwę i adres firmy Wykonawcy,
b. numer REGON, NIP,
c. wartość brutto całości zamówienia (liczbowo i słownie),
d. wartość netto całości zamówienia (liczbowo i słownie),
e. podatek VAT w kwocie (liczbowo i słownie),
f. zobowiązanie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty, jako
najkorzystniejszej podpisze umowę na warunkach przedstawionych przez
Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym )załącznik nr
8).
9. Do oferty należy załączyć wypełniony Załącznik nr 2 Formularz
asortymentowo-cenowy – zawierający ceny netto i brutto poszczególnych
pozycji lekowych oraz wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
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zawartymi w pkt. IX niniejszej specyfikacji oraz oświadczenia i wykaz
podwykonawców wymienione w załącznikach SIWZ nr 3-8.
10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje wyłączenie z postępowania.
11. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
12. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane.
13. Oferta powinna zawierać ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę.
14. Każda strona oferty w tym: załączniki, oświadczenia itp. winny być podpisane,
ponumerowane i spięte.
15. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym,
nienaruszonym opakowaniu (np. w kopercie).
16. Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone następującym napisem:
OFERTA NA:
„DOSTAWA LEKÓW DO KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII
SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIE”
Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:
NIE OTWIERAĆ PRZED 05.06.2013 DO GODZ: 12.00
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub ich brak w wymaganym
terminie.

XV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w Administracji Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich, 08-400 Garwolin, Al. Legionów11 do dnia 05.06.2013 do godz.
12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2013 do godz. 12.05 w Administracji
KOPSN, 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11.

XVI.OTWARCIE I BADANIE OFERT
1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP.
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć
w dniu 05.06.2013 roku o godz. 12:05 do siedziby Zamawiającego (Krajowy
Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, pomieszczenie
Administracji).
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy Wykonawców,
a także przedstawi informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania,
warunków płatności.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego
pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy
i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny.
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5. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie
warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu
o przyjęte kryterium.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
jeśli
Wykonawca
zastrzegł
nie
później
niż
w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust.
3 PZP.
8. Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 PZP,
z zastrzeżeniem art. 26 PZP.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a.
jest niezgodna z ustawą,
b.
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
c.
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d.
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e.
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do
składania ofert,
f.
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g.
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt
3,
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez
nich ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP.
11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom określonym w PZP i w SIWZ oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
12. Wynik postępowania zostanie przekazany i/lub opublikowany zgodnie z art.
92 lub 93 PZP.
13. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w swojej
siedzibie w terminie określonym w art. 95 ustawy PZP i po ostatecznym
rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań zgłoszonych na czynności podjęte
przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności, do
których był zobowiązany przepisami PZP. Strony ustalą telefonicznie termin
podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegali się
o zamówienie publiczne, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta
uzyskała najwyższą liczbę punktów.
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2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający dokona oceny każdej
z ofert wg następujących kryteriów:
Cena wyrażona w PLN - 100%

3. Cena wyrażona w PLN jest obliczana według wzoru:
C min
C = ---------------- x 10 x R
C of
C min – cena najniższej oferty brutto
C of – cena badanej oferty brutto
R – ranga ocenianego kryterium ( tj.100%)

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podlegająca ocenie to cena – wartość brutto oferty powstała
w wyniku zsumowania wartości brutto za poszczególne pozycje. Wartość
brutto za pozycje powstałe w wyniku pomnożenia ilości przedmiotu
zamówienia przez cenę jednostkową netto i powiększona o należny podatek od
towarów i usług.
2. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT,
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrągleń należy dokonywać
zgodnie z regułami matematycznymi.
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat.
4. Wpisanie w formularzu cenowym zera, jako wartości pozycji spowoduje
odrzucenie oferty.
5. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych i określać wartość
realizowanej dostawy na dzień jej przekazania zamawiającemu zgodnie
z ustalonym terminem.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach
i na zasadach określonych w art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,
z zastrzeżeniem art. 94 pkt 1 lit a PZP.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie
z art. 92 PZP. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione
z Wykonawcą, którego ofertę wybrano.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, o których mowa w pkt 2, również na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
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4.

W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została
złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania
umowy o zamówienie publiczne.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XX. INFORMACJA O WZORZE UMOWY
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa,
która została załączona do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (załącznik nr 9).

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu
w okolicznościach i na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

XXII. INNE POSTANOWIENIA SIWZ
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie
koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

ZÓR
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Załącznik nr 1
OFERTA
na
Dostawę leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
............................................................................................................
adres ............................................................ telefon ...........................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę leków do
Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie” ogłoszonego
na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz Portalu UZP.
Oferujemy wykonanie Dostawy leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
dla Nieletnich w Garwolinie za:
CENA NETTO ……………………………….…… zł
(słownie: ……………………………………………zł)
podatek VAT w kwocie …………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………zł)
CENA BRUTTO
.................................zł
(słownie
.............................................zł)
zgodnie z wyliczeniami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowy –
stanowiącym integralną część formularza ofertowego
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
2. Cena brutto podana powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
4. Przez cały okres realizacji zamówienia ceny przedmiotu zamówienia
zaoferowane w ofercie będą stałe i nie ulegną zmianie poza wyjątkami
określonymi w pkt III SIWZ.
5. Termin dostawy leków w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania
zamówienia.
6. Termin realizacji w ciągu -12 miesięcy w okresie 2013-07-01- 2014-06-30.
7. Oświadczamy, że wykonanie umowy w zakresie ……………………………………
powierzamy podwykonawcy, tj. firmie……………………………….........................
/Nazwa firmy, adres, telefon/
8. Oświadczamy, że termin ważności oferowanych leków wynosi minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
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9. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne
do
przygotowania oferty.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymanymi i w pełni je
akceptujemy.
11. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się
do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym z Zamawiającym
12. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu, /jako partner
konsorcjum
zarządzanego
przez
…………………………………..……….
(niepotrzebne skreślić).
(nazwa lidera)
13. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej
tego samego postępowania.
14. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas
z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24
ust. 1 Pzp.
15. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w
art. 22 ust. 1 Pzp i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające
spełnienie tych warunków..
16. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na
stronach
od
.....................
do
.....................
stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
17. Nazwisko i imię: ………………………………………………………………
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data: ………………………………………
................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
(wykaz załączników wraz z tytułami)
(1) ......................................................................................
(2) ......................................................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawę leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie”
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.), dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Pouczenie:
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań,
przewidziana w art. 233 KK zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3.

……………………………………
/pieczęć Wykonawcy/
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie”
Oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Pouczenie:
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań,
przewidziana w art. 233 KK zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3.

……………………………………………
/pieczęć Wykonawcy/
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie”
Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej
zawarte.

……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Pouczenie:
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań,
przewidziana w art. 233 KK zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3.

……………………………………………
/pieczęć Wykonawcy/
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Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie”

Oświadczam, że dla wszystkich oferowanych produktów leczniczych, posiadam
pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na terenie RP lub
pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską (art. 3
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2001r., nr 126, poz. 1381 ze
zm.) lub świadectwo rejestracji, albo świadectwo dopuszczenia do obrotu (art. 14
ust. 1 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne Dz. U. z
2001r, nr 126, poz. 1382 ze zm.) potwierdzające, że oferowany produkt leczniczy
może być przedmiotem obrotu na terytorium RP.

……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Pouczenie:
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań,
przewidziana w art. 233 KK zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3.

……………………………………………
/pieczęć Wykonawcy/
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Załącznik nr 7

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie”
załączam
Informację o podwykonawcach
W przypadku braku podwykonawców należy wpisać - nie dotyczy
ZAKRES

Wartość powierzonej części
Zamówienia

* Wykonawca musi złożyć w przypadku powierzenia części prac dotyczących
realizacji zamówienia podwykonawcom, w przypadku gdy Wykonawca nie załączy
przedmiotowego załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie
korzystał z podwykonawców przy realizacji zamówienia

.......................................................................
Podpisano
(upoważniony przedstawiciel)
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ZAŁĄCZNIK NR 8

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY

Zobowiązuję
się
w
przypadku
wybrania
mojej
oferty,
jako
najkorzystniejszej do podpisania umowy na warunkach przedstawionych
przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym,

.......................................................................
Podpisano
(upoważniony przedstawiciel)
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ZAŁĄCZNIK NR 9
UMOWA
DOSTAWY LEKÓW DLA KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ
DLA NIELETNICH W GARWOLINIE
UMOWA Nr ……../20….
W dniu ...............................w ....................................................
pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie z siedzibą
al. Legionów 11, 08-400 Garwolin, NIP: 826-20-22-343 reprezentowanym przez:
Marka Ignaczaka -Dyrektora Ośrodka zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym ”,
z jednej strony
a...........................................................................................................................
.................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa leków, których asortyment –
ilości - szczegółowe ceny jednostkowe zawierające podatek od towarów i usług
przedstawia formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący wraz z ofertą
integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu umowy zgodnie ze
złożoną ofertą w ilościach i terminach dostaw określonych w zamówieniach
Zamawiającego.
3. Zamówienie na leki sporządzone jest w formie pisemnej i podpisane przez
osoby upoważnione i może być przekazane zostanie faksem lub listem
poleconym.
4. Strony dopuszczają możliwość składania zamówień telefonicznie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
w części dotyczącej ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego lub wskazań
medycznych o maksymalnie 20 % bez prawa dochodzenia roszczeń z tego
tytułu przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo złożenia zamówienia na leki
w ilościach innych niż określone w formularzu asortymentowo-cenowym
§2
1. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową określa się na kwotę:
………………….… PLN (słownie: …………………...……………………………złotych)
2. Wartość określona powyżej jest sumą iloczynów ilości jednostkowych
i właściwej asortymentowi ceny zawierającej podatek od towarów i usług.
W wartości zamówienia zawarty jest koszt transportu towaru do magazynu
Zamawiającego i jego rozładunku.
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3. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych
wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym
przez Zamawiającego oraz ilości faktycznie dostarczonych i odebranych leków.
4. Strony zastrzegają stałość cen ofertowych przez cały okres obowiązywania
umowy.
5. Dopuszcza się zmiany cen następujących przypadkach:
a. Obniżenia cen,
b. Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
c. Zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem
odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć
podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków,
a także skreślenie leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi,
d. Zmian stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz.
6. Zmiany cen urzędowych i zmiany marży maksymalnej określonej przez
Ministerstwo Finansów następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia
obowiązywania odpowiednich przepisów.
7. O każdej zmianie cen, w przypadku zmiany cen producenta lub zmiany
stawek opłat na rzecz Skarbu Państwa Wykonawca zobowiązuje się z
14-dniowym wyprzedzeniem powiadomić zamawiającego w formie pisemnego
uzasadnienia.
8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową
w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
9. Ewentualne zmiany wymienione w pkt. 6 i 8 mogą być dokonane na wniosek
Wykonawcy w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia
w formie aneksu do umowy.
10. W przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie, okresowego
niedoboru leku, wycofanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają
możliwość dostarczenia odpowiedników-produktów równoważnych o tym
samym składzie chemicznym, odpowiadającym zapisom SIWZ na podstawie
których dokonano wyboru oferty.
11. W przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca poinformuje o tym
zamawiającego w formie pisemnej i jest zobowiązany do udokumentowania
równoważności tego leku. Dostawa musi być poprzedzona pisemną zgodą
Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Cena
zamiennika nie może być wyższa od dotychczas dostarczanego leku.
12. W przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen
leków objętych umową, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości
lub w spornej części.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do Działu
Farmacji Szpitalnej w siedzibie Zamawiającego, al. Legionów 11, 08-400
Garwolin codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
2. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.
Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru
przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonanie umowy obejmuje
rozładunek i dostawę do pomieszczeń magazynu.
3. Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie i stosownie do potrzeb
Zamawiającego w ilościach i asortymencie zgodnym ze złożonym
zamówieniem częściowym, realizowane będą przez Wykonawcę nie później
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niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. W sytuacji
gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Jeżeli w ciągu 6 godzin od chwili otrzymania zamówienia Wykonawca nie
poinformuje Zamawiającego o odmowie realizacji zamówienia, oznacza to
przyjęcie zamówienia do realizacji w zakreślonym terminie. Odmowa
realizacji następuje poprzez powiadomienie faksem a następnie droga
pocztową.
§4
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone
dwunastomiesięczny termin ważności.

leki

będą

posiadały

minimum

§5
1. Ilościowy odbiór towarów będących przedmiotem zamówień będzie
dokonywany przez Zamawiającego w dniu otrzymania dostawy, we
wskazanym w zamówieniu miejscu i w obecności Wykonawcy lub
przewoźnika.
2. Zamawiający zastrzega prawo zwrotu dostarczonych, a nieujętych
w zamówieniu częściowym towarów oraz zwrotu towarów budzących
zastrzeżenia, co do jakości, kompletności lub ilości. Zwrot następuje na koszt
Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących okolicznościach:
a. zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
b. zmiany nazwy Wykonawcy,
c. zmiany osób reprezentujących strony ,
d. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy.
e. obniżenia wynagrodzenia należnego wykonawcy na skutek rezygnacji
z części dostawy
§6
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy spełnia
wymagania jakościowe, posiada wymagane aktualne świadectwo rejestracji
i dopuszczenia leku do obrotu i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju
towaru.
2. W przypadku zakwestionowania jakości towaru Wykonawca zobowiązany jest
zmienić go niezwłocznie na towar dobrej jakości w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie
z zapotrzebowaniem, a brak towaru, który zgodnie z zamówieniem i umową
winien być dostarczony, nie był przyczyną niemożności udzielania
świadczenia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia
Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy
a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena płacona przez
Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz
poniesionymi kosztami zakupu, w przypadku dokonania zakupu u innego
Wykonawcy na skutek niewykonania lub niedopełnienia przez Wykonawcę
obowiązku określonego w § 3 ust 1 - 3,
4. Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej rachunkami zostaną
potrącone z pierwszej po ich wystąpieniu, wymagalnej wierzytelności
Wykonawcy.
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§7
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za dostarczone produkty będzie
płatne po wykonaniu dostawy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z dokumentem
potwierdzającym dostawę.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w formie elektronicznej
w formacie KT0 lub KT1.
3. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone leki.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur częściowych za
dostarczone leki w okresach miesięcznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres
rzeczowy zamówienia …………………………………………….
6. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców wyszczególnionych
w załączniku nr 7 do oferty pozostały zakres zamówienia tj. :
………………………………………………………………..
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostaw wykonywanych
przez podwykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu umowy siłami
własnymi bez udziału podwykonawców – w trakcie realizacji nie może
wprowadzić podwykonawców do realizacji określonych zadań, pod rygorem
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego
§8
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Wykonawca ma prawo do odsetek
za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia - w wysokości 0,5%
wartości zamówienia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną
dobę przekroczenia terminu dostawy, lub
b) w przypadku zaprzestania realizacji umowy, tj. dwukrotnie, kolejno po
sobie następującej odmowie wykonania realizacji dostawy lub
niezrealizowania dostawy powyżej 14 dni od terminu zakreślonego
w zamówieniu – w wysokości 0,25 % wartości umowy, lub
c) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przed datą jej zakończenia w wysokości 5 % wartości umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji umowy przed datą jej zakończenia,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i § 12 oraz § 13 – w wysokości 3% wartości
umowy.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności jest niemożliwe bez
akceptacji Zamawiającego.
§ 11
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony:

24

od 1.07. 2013 roku do 30. 06. 2014 roku.
§ 12
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania
umowy przez drugą stronę na zasadach ogólnych z wyłączeniem przypadków
określonych w niniejszej umowie.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 13
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku
niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku
nieterminowej lub niekompletnej realizacji dostaw. W takim przypadku
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy.
Trzykrotne uchybienie realizacji zamówienia upoważnia Zamawiającego do
wypowiedzenia
umowy
z
zachowaniem
trzymiesięcznego
okresu
wypowiedzenia kończącego się w ostatnim dniu miesiąca.
W okolicznościach wymienionych w ust. 1 i 3 oraz § 1 ust. 5 Wykonawcy nie
przysługują roszczenia z tytułu rzeczowego zakresu umowy pozostałego do
realizacji.
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
zrealizowanego zakresu rzeczowego umowy.

§ 14
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących okolicznościach:
a. zmiany nazwy Wykonawcy,
b. zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego
c. zmiany osób reprezentujących strony,
d. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść umowy.
§ 15
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Do realizacji umowy strony wyznaczają ;
1) ze strony Zamawiającego:
Mirosława Żochowska- tel…………..
Anna Majewska tel. …………….
lub w przypadku nieobecności ww osoby upoważnione przez Dyrektora
Zamawiającego
2) ze strony Wykonawcy …………………………….
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
opracowanych
do
przedmiotowego
postępowania.
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§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

......................................
ZAMAWIAJĄCY

............................
WYKONAWCA
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załącznik nr 2
Formularz asortymentowo –
cenowy
na dostawę leków do Krajowego
Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich w Garwolinie

Lp.

Nazwa międzynarodowa

Jednostka wymagana

Ilość
jednost
ek

1

2

3

4

1

Biperiden hydrochloride

Op. 0,002 g x 50 tabl.

5

2

Biperiden hydrochloride

Op. 5 mg/ml x 5 amp.

5

3

Carbamazepin

Op. 0,2 g x 50 tabl.

65

4

Chlorprothixene

Op. 15 mg x 50 draż.

34

5

Chlorprothixen

Op. 50 mg x 50 draż.

10

8

Clonazepamum

Op. 2 mg x 30 tabl.

2

9

Clopenthixol dihydr.

Op. 10 mg x 100 tabl.

10

10

Clopenthixol

Op. 25 mg x 100 tabl.

5

11

Clorazepate dipotassium

Op. 5 mg x 30 tabl.

5

12

Fluvoxamini

Op50mg x 60 tabl. powl

3

13

Diazepam

Op. 5 mg x 20 tabl.

3

14

Flupentixol dichydr.

Op. 3 mg x 50 draż.

12

15

Flupentixol dichydr.

Op. 0,5 mg x 50 tabl.

10

16

Haloperidol

Op. 1mg x 40 tabl.

116

17

Haloperidol

Op. 5 mg x 30 tabl.

5

18

Hydroxizine hydrochl.

Op. 10 mg 30 draż.

20

19

Hydroxizine hydrochl.

Op. 25 mg x 30 draż.

26

20

Hydroxizine hydrochl. syrop

Op. 200 ml

187

21

Levomepromazine

Op. 25 mg x 50 draż.

Oferowana
wielkość
opakowania

Nazwa
handlowa
lekuproducent

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

VAT%

Wartość
brutto

5

6

7

8

9

10

5

27

22

Mianserine hydrochl.

Op. 10 mg x 30 tabl.

10

23

Mianserine hydrochl.

Op. 30 mg x 30 tabl.

3

24

Perazine

Op. 25 mg x 20 tabl.

5

25

Perazine

Op. 100 mg x 30 tabl.

10

27

Piracetam

Op. 1 200 mg x 60 tabl.

5

28

Pridinol hydrochl.

Op. 5 mg x 50 tabl.

5

29

Lithium Carbonicum

Op. 250 mg x 60 tabl.

150

30

Promazine hydrochl.

Op. 25 mg x 60 draż.

5

31

Promazin hydrochl.

Op. 50 mg x 60 draż.

5

32

Promazin hydrochl.

Op. 100 mg x 60 draż.

34

Risperidone

Op. 1 mg x 20 tabl.

285

35

Risperidone

Op. 2 mg x 20 tab.

75

36

Valproate sodium

Op. 300 mg x 30 tabl.

85

37

Valproate sodium

Op. 500 mg x 30 tabl.

80

38

Sulpiride

Op. 50 mg x 24 tabl.

10

39

Sulpiride

Op. 100 mg x 24 tabl.

10

40

Clorazepate dipotassium

Op. 50 mg x 5 fiol.

5

41

Clonazepam

Op. 1 mg/1 ml x 10 amp.

5

42

Amisulpirid

Op.200mg x 30 tabl

12

43

Fuoxetine

Op -10mg x 28 kaps

30

43

Fluoxetine

Op20mg x 28 kaps

15

44

Diazepam

Op. 10 mg/2 ml x 50 amp.

5

45

Haloperidol decanoate

Op.50mg/1ml x 5 amp

4

46

Haloperidol

Op. 5 mg/1 ml x 10 amp.

16

47

Hydroxizine hydrochl.

Op. 100 mg/2 ml x 5 amp.

25

48

Clopentixol dihydrochl. Clopixol
acuphase 50 mg

Op. 50 mg/1 ml x 5 amp.

6

5

28

49

Oxcarbazepine

Op. 150 mg tabl. x 50 sz.

3

50

Oxcarbazepine

Op. 0,3 g x 50 tabl. powl.

105

51

Sertraline

Op. 50 mg x 28 tabl.

5

52

Clozapine

Op. 25mg tabl. x 50

5

53

Clozapine

Op. 100 mg tabl. x 50

15

54

Lamotrigine

Op. 25 mg tabl x 30

10

55

Lamotrigine

Op. 50 mg tabl. x 30

20

56

Lamotrigine

Op. 100 mg x 30

30

57

Moclobemiole

Op. 150 mg tabl. x 30 sz.

2

58

Topiramate

Op. 25 mg x 28 tabl. powl.

5

69

Topiramate

Op. 50 mg x 28 tabl. powl.

8

60

Topiramate

Op. 100 mg x 28 tabl.
powl.

37

61

Olanzapinum

Op. 5 mg x 30 tabl. powl.

100

62

Olanzapinum

Op. 10 mg x 30 tabl. powl.

14

63

Quetiapina

Op. 25 mg x 30 tabl.

20

64

Quetiapina

Op. 100 mg x 60 tabl.
powl.

5

65

Diazepam Relsed mikrowlewki

Op. 5 mg/2,5 ml x 5 szt.

2

66

Methylphenidate u/clor Concerta

Op. 36 mg tabl. o przedł.
uwal. x 30 szt.

2

67

Methylphenidate u/clor Medikinet

Op. 10 mg tabl. x 30 szt.

3

68

Aripiprazole

Op. 15 mg tabl. x 30 szt.

105

69

Aripiprazole

Op. 7,5 mg/1 ml fiol 1,3
ml

22

29

70

Levomepromazine

Op. 0,025 g/1 ml x 10
amp.

12

71

Zuclopenthixol

Op -0,2G/1ml x 10amp

2

72

Citalopramum

Op -20mg x 30 tabl.powl.

4

71

Sertindole

Op. 4mg x 30 tabl.

10

72

Ziprasidone

Op. 40 mg x 14kaps

2

73

Ziprasidone

Op. 80 mg x 56 kaps.

3

Lp.

Nazwa międzynarodowa

Jednostka wymagana

Nazwa
Ilość Oferowana
Cena
Wartość
Wartość
handlowa
jednos
wielkość
jedn.
VAT%
lekunetto
brutto
netto
tek
opakowania
producent

Op. 300 mg x 20 tabl.

12

2

Acetylsalicylic acid Polopiryna S
300 mg
Gelatum alumini PhosPhorici

250 g zawiesina doustna

5

3

Vitaminum C

Op. 200 mg x 50 tabl.

27

4

Bromhexine

Op. 8 mg x 40 tabl.

5

5

Calcium lactogluconate

Op. tabl. musujące x 16
szt

180

6

Captoprilum

Op. 12,5 mg x 30 tabl.

2

7

Carbo medicinalis

Op. 300 mg x 20 tabl.

8

8

Cetrizine dihydrochl.

Op. 10 mg x 30 tabl.

35

9

Diphenoxylate

Op. tabl. x 20 szt.

4

10

Cefuroxim

Op. 500 mg x 10 tabl.

8

11

Clindamycin

Op. 300 mg x 16 kaps.

20

12

Doxycycline hydrochl.

Op. 100 mg x 10 kaps.

25

13

Drotaverinr hydrochl.

Op. 40 mg x 20 tabl.

60

14

Enalapril

Op. 5 mg x 30tabl.

2

15

Ketoprofen

Op. 50 mg x 24 kaps.

30

16

Loperamide

Op. 2 mg x 30 tabl.

8

17

Metamizole

Op. 500 mg x 6 tabl.

65

1

30

18

Metamizole inj.

Op. 1 g/2 ml x 5 amp.

4

19

Nifuroxazide

Op. 100 mg x 24 tabl.

24

20

Omeprazole

Op. 20 mg x 14 tabl.

35

21

Ornithinea aspartate

Op. 150 mg x 40 tabl.

35

22

Paracetamol

Op. 500 mg x 30 tabl.

40

23

Propranolol hydrochl.

Op. 10 mg x 50 tabl.

24

24

Drotaverine hydr. Inj.

Op. 0,04 g/2 ml x 5 amp.

2

25

Ranitidine hydrochl.

Op. 150 mg x 60 tabl.

10

26

Heparinum krem

Op. 300J.M./1 g x 20 g

2

27

Ibuprofen

Op 0,2 g x 60 tabl.powl

20

28

Rumianek- Chamo FIX

Op. 30 torebek

2

29

Cerutin – prep. złożony

Op. tabl. powl. x 125 szt.

50

30

Scorbolamid – prep. złożony

Op. 20 draż.

31

Sebidin – prep. złożony

tabl. do ssania x 20 tabl.

32

Simeticonum

Op. 40 mg x 100 kaps.

6

33

Fastum żel

Op. 25 mg/g żel 50 g

20

34

Vit Bcomp

Op. 50 draż.

43

35

Antazoline hydrochl.

Op. 100 mg/2 ml x 10
amp.

2

36

Atropine sulfate Atropinum sulf

Op. 0,5 mg/1 ml x 10 amp.

2

37

Calcium glubionate Calcium 10%

Op. 10% 10 ml x 10 amp.

2

38

Cefuroxim

Op. 1,5 g x 1 fiol.

30

39

Dexamethazone

Op. 4 mg/1 ml x 10 amp.

6

40

Dexamethazone

Op. 8 mg/2 ml x 10 amp.

4

41

Furosemide

Op. 20 mg/2 ml x 5amp.

3

42

Hydrocortisone Corhydron 100 mg

Op. 100 mg inj. x 5 fiol.

5

2
130

31

43

Norepinephrine

Op. 4 mg/4 ml x 5 amp.

4

44

Glucosum 5% inj. 250ml KabiPack

szt.

5

45

Glucosum 5% inj. 500 ml KabiPack
Natrium chloratum 0,9% 500 ml
KabiPack
Natrium chloratum 0,% 250ml Kabi
Pack
Płyn fizjolog.wieloelektrolitowy
250ml KabiPack

Szt.

15

Szt.

15

szt.

10

szt.

10

49

Płyn fizjolog.wieloelektrolitowy 500
Szt.
ml KabiPack

10

50

Papaverine hydr.

Op. 20 mg/1 ml, 2 ml inj.
x 10 amp.

2

48

Natrium chloratum 0,9% inj.

Op. 10 ml x 100 amp.

4

49

Tetanus anatoxin Szczepionka
tężcowa adsorb.

Op. 40 j.m./0,5 am x 3

3

Op. 3 g krem

16

Op. 30 g żel

4

Op. 40 g żel

2

Op. 10 mg/g żel 50 g

2

Op. 50 mg/g maść 30 g

2

Op. 20 g krem

25

46
47
48

50
51
52
53
54
55

Denotivirum Vratizolin 3%
Dimetindeni malea Fenistil żel
0,1%
Oxerutinum Venoruton Gel
Diclofenac
Phenylbutazonum Butapirazol
5%
Clotrimazol 1%

56

Erythromycini cyclocarbonas
Davercin 2,5% płyn

Op. płyn na skórę 30 ml

25

57

Detreomycyna 2%

Op. maść 5 g

6

58

Gentamycin 0,3%

Op. 10 ml krople do oczu
5 ml

12

59

Serevent DYSK

Op. 50 MCG/H 60 doz.

2

60

Sulfacetamidum Natrium 10%

Op. 0,5 ml x 12 szt. krople
do oczu

8

61

Sulfarinol

Op. 20 ml krople do nosa

14

32

62

Jodyna

Op. 10 g płyn

10

63

Op. 100 g płyn

10

m.b

500

65

Spir. Salicylowy 2%
Gaza opatr. bielona 13 -nitkowa
90cm
Gaza sterylna 1m x 1/2 m

szt.

20

66

Gaza sterylna 1m x 1 m

Szt.

20

67

Kompresy gazowe sterylne 7 cm x 7
cm x 3 szt.

Op.

150

68

Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5
cm x 3 szt.

Op.

120

69

Lignina arkusze 60 cm x 40 cm

Kg

25

70

Opaska dziana 4 m x 5 cm

Szt.

60

71

Opaska dziana 4 m x 10 cm

Szt.

100

72

Opaska dziana 4 m x 15 cm
Opaska elastyczna z zapinką 12 cm
x5m
Przylepiec opatrunkowy na tkaninę
typu Polovis 5m x 2,5 cm

Szt.

20

Szt.

40

Szt.

60

64

73
74
75

Plaster z opatrunkiem na włókn. 1m
x 6 cm niejałowy

Szt.

75

76

Przylepiec opatr. na fizelinie typu
Polopor 5 m x 2,5 cm

Szt.

40

77

Gabka hemostat. Gelitaspon
Stand.80 x 50 x 10 mm x 10szt

Szt.

2

79

Woda utleniona 3%

Op. 100 g

10

80

Smecta

Proszek x 30 torebek

2

81

Bromhexine

Op. 120 ml

15

82

Przylepiec zastępujący nici
chirurgiczne do łączenia brzegów
ran 6 x 38 mm x 1 szt.

Szt.

10

83

Bactigras 5 cm x 5 cm x 1 szt.

Szt.

50

84

Kompresy gazowe niejałowe 5 x 5
cm x 100 szt.

Op. 100 szt.

120

33

85

Kompresy gazowe niejałowe 7,5 x
7,5 x 100 szt.

86

Test ciążowy x 1 szt.

Szt.

35

87

Test do wykrywania 4 narkotyków

Op. 4 szt.

60

88

Lidocaine h/chlor.

Op. 2 ml x 10 amp.

3

89

Op. 2 ml inj. x 10 amp.

2

Op. 38 g

2

91

Lidocaine h/chlor. C. Noradr. 2%
Lidocaine h/chlor. Lidocaine aer.
10%
Fenoterol 200daw.aer. wziewn.

Op-10ml 0,1mg/daw

4

92

Oxybutynin

Op -5mg x 30 tabl

23

93

Metoclopramide

Op. 10mg x 50 tabl

2

94

Metoclopramide

Op. 0,01 g/2 ml x 5 amp.

4

95

Neomycin

Op. 0,068 g/1 ml x 30 ml,
aer.

18

96

Oxytetracykline Oxycort aer.

Op. 55 ml

8

97

Hydrocortisonum Hydrocortison
krem 1%

Op. 15 g

50

98

Glycerol Czopki glic.

Op. 1 g x 10 szt.

3

99

Silver sulfathiazol Argosulfan

Op. 40 g 2% krem

3

100

Rivanol

Op. 100 mg x 5 szt.

15

101

Acidi borici Borasol 3%

Op. 500 ml 3% płyn

10

102

Promethazine Diphergan syr.

Op. 5 mg/5 ml 150 ml

24

103

Cefuroxim inj.

Op. 0,75 g x 1 fiol.

5

104

Maść cynkowa

Op. 20 g

3

105

Maść witaminowa

Op. 25 g

30

106

Ambroksol syrop

Op. 0,03 g/5 ml x fl. 150
ml

20

107

Dicortineff zaw. do oczu i uszu

Op. 5 ml

20

108

Arcalen maść

Op. 30 g

3

109

Hydrocortisonum Hydrocortison
krem 1%

Op. 30 g

4

90

Op. 100 szt.

100

34

110

Szałwia fix

Op. 30 toreb.

5

111

Mięta fix

Op. 30 toreb.

18

113

Lactulose syrop

Op. 150 ml

10

114

Lacidofil prep. złożony

Op. 20 kaps.

50

115

Folic acid

Op. 0,005 g x 30 tabl.

7

116

Aluminium acet. żel 1%

Op. 75 g żel

15

117

Co-trimoxazole

Op. 480 mg x 20 tabl.

8

118

Clemastinum

Op. 0,001 x 30 tabl.

2

119

Etamsylate

Op. 0,25 g x 30 tabl.

10

120

Furaginum

Op. 50 mg x 30 tabl.

35

121

Magne B6

Op. 0,05 g x 50 draż.

29

122

Desmopressin acat. Minirin liofilizat
Op. 0,06mg x 30 liofiliz.
doustny

35

124

Amoksycylina + kwas klaw.

Op. 625 mg x 14 tabl.

40

125

Alantan Plus krem

Op. 35 g krem

5

126

Amoxicillin

Op. 1,0g x 16 tabl

5

127

Metronidazole

Op. 250 mg tabl.
dopust.x20 szt.

10

128

Norfloxacin

Op. 0,4 g x 20 tabl.

3

129

Ferrosi gluconas.

Op0,2 x 50 draż

22

130

Sirupus Althaeae

Op. 125 g

70

131

Benzydamini

Op. 30 ml aerozol 0,15%

24

132

Mometasoni fuoras

Op. 15 g 0,1% krem

30

134

Bethametasoni diprop.
,Gentamicinum Bedicort G

Op 15 G maśc

5

135

Benzoyl perox. Benzacne żel

Op. 30G żel 5%

28

136

Bisacodyl czopki

Op. 0,01G x5 czop.

3

137

Bisacodyl

Op. 0,005G x30 tabl.

3

138

Bromocriptinum

Op. 0,0025G x 30 tab

2

140

Prednisonum

Op. 0,005G x100tabl

2

35

141

Ac. tranexamicum

Op.inj.0,5G/5ml x 5 amp

2

142

Falvit

Op. x30 draż

7

143

Midodrini.

Op0,0025 x 20 tabl

12

145

Permethrinum. Infectoscab krem

Op. 30G krem 5%

50

146

Epinefrine

Op. 0,001G/1ml x 10 amp

2

147

Potassium. Kalipoz prolong.

Op. X 30 tabl.

2

148

Ketoprofen

Op. 0,1G/2ml

3

149

Triderm maść

Op. 15 G

2

150

Lignocainum h/chlor.

Op. Żel 2% typ A

4

152

20% Mannitol

fl 250ml

2

153

Otinum gtt

Op. 10 G krople do uszu
20%

12

154

Sudocrem

Op -krem 250g

2

154

Panthenol

Op.130G aerozol

2

155

Clindamycini phosp. Klindacin T

Op -żel 30 g

5

156

Sachol żel do zębów

Op.10 G

4

159

Xylometazolin

Op. 0,1% kropl. do nosa
10ml

17

160

Maśc ichtiolowa

Op -20 g

5

160

Tormentiol maść

Op. 20 g

10

161

Magnesium hydroasp. +Potassium
hydroasp. Aspargin

Op.0,5 x 50 tabl

25

162

Saccharomyces boular.

Op -250 mg x 10 kaps

3

163

Fluticasoni Flixonase aer. Płyn

Op -0,05mg/d 120 daw

3

164

Glucosum 20%

Op -250ml

3

165

Octenisept płyn

Op -250ml

2

166

Hemorectal

Op -czop.x 10szt

5

167

Cardiamidum gtt

Op -gtt 15 ml

4

165

Hedrin płyn

Op -100ml

5

36

166

Clonidini hydr.

Op-75 mg x 50 tabl.

17

162

Dimenhydrinate. Aviomarin

Op. 0,05g x 5 tabl

6
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