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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

LEK DOXORUBICYNA LIPOSOMALNA

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
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PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wicri publicznyclr
(t.i.22010 r. Dz. [J. Nr 1 13, poz. 759 ze zm.)

CENA SIWZ:
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Przedmiotem zam6wienia jest dostawa leku: Doxorubicyna liposomalna 50mg. Kod CPV 33652100-6.
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Termin wykonania zam6wienia od daty podpisania umowy do 24.06-201lt.

ill.cz

ZAMOWIENIA

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czE6ciowych:

IENIA UZUPELNIAJ

TV.ZA
Zamaw iajqcy

n

ie p rzewiduj e zam6wief uzupelniaj 4cych'

V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

VI. WARUNKI UDZIALU W

l.

ANIU

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig wykonawcy, kt6rzy:

a)
b)
c)

2.

nie zalegajq z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne

i

spoleczne,

lub uzyskali

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych platno5ci lub majq wstrzymane w calo6ci
wykonanie decy zji wlaSciwego organu;
nie f,rguruj4 w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam6wieri publicznych;
posiadaj4 zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub skladu konsygnacyjnego wydane przez Gl6wnego
lnspektora Farmaceutycznego.

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postEpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego zostanie dokonana wg fotmuly

-

,,spetnia

nie spelnia".

vrr. wyKAZ oSwtADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MUSZA DOSTARCZYC WYKONAWCY WRAZZ
OFERT

l. W celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia

z

postQpowania

o

udzielenie zam6wienia wykonawcy w

okoliczno$ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 29 sfycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych,
wykonawca sklada nastgpujEce dokumenty:
1) oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) o5wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu;
3) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej niZ 6 miesigcy przcd

4)

uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oSwiadczenia w zakresie art.24 ust. I pkt 2 ustawy;
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub skladu konsygnacyjnego wydane przezGlownego Inspektora
Farmaceutycmego.

2.1 lezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w,
o kt6rych mowa w ust. l:
l) pkt2,3 i5 - sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt6qzm ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj4ce odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci
wykonania decyzji wlaSciwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie;
2) pkt 4 * sklada zaSwiadczenie wlaSciwego organu s4dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycz4 w zakresie okreSlonym

albo

w art.24 ust. I pkt 4-8 ustawy.

2.2 Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. aic oraz pkt 2, powinny by6 wystawione nie wcze6niej niz 6 miesiqcy
przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo
::raI
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skladania ofert. Dokument, o kt6rym mowa w ust. 2.1 pkt I lit. b, powinien byi wystawiony nie wczeSniej niZ 3 miesi4ce
przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
skladania ofert.
1.3 Je2eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sig dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2.1, zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym oSwiadczenie zloaone przed
notariuszem, wlaSciwym organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Przepis
ust.2.2 stosuje sig odpowiednio.
r.4 W przypadku w4tpliwoSci co do treSci dokumentu zloZonego przez wykonawcg majEcego siedzibq lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajqcy moae zwrocii sig do wlaSciwych organ6w
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4cych przedlozonego dokumentu.

3. W celu potwierdzenia, 2e oferowane dostawy odpowiadajq wymaganiom okreSlonym przez Zamawiaj4cego, Wykonawca
sklada nastgpuj qce dokumenty:
oSwiadczenie dotyczqce danych wykonawcy

l)
2)
3)

-Zalqcznik nr I do SIWZ;
formularz ofertowy - Zalqcznik nr 3 do SIWZ;
aktualne Swiadectwo rejestracyjne lub Decyzja Komisji Europejskiej o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu oferowanego produktu na terenie Unii Europejskiej.

4. Dokumenty wymagane w przypadku skladania oferty wsp6lnej:
l) pelnomocnictwo ustanawiaj4ce reprezentacjg wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia;
2) w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia orazw przypadku podmiot6w, o kt6rych
mowa w $ 2 ust. 2 RozporzqdzeniaPrezesa Rady Ministr6w z dnia 30.122009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w,
jakich moZe 2qdat zamawiaj4cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byi skladane, kopie
dokument6w dotyczqcych kazdego z tych podmiot6w s4poSwiadczane zazgodnofit, z oryginalem przezle podmioty

WyZej wymienione dokumenty Wykonawca zobowi4zany jest zloLy(

w formie oryginal6w lub kserokopii
potwierdzonych na kaZdej stronie za zgodnoSd z oryginalem przez osobg/osoby uprawnion4(e) do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodno56 z oryginalem" i naniesionq dat4.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SID ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje zamawiaj4cy

i

wykonawcy przekazuj4 faksem lub pocztq

elektroniczn4.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMT
Osoba upowalniona ze strony Zamawiaj4cego do kontaktowania sig z wykonawcami:
lloZena Sterczyriska st. inspektor ds. zam6wief publiczrtych

tel.: (094) 34-88-t03; tax.: (094) 34-88-103; e-mail: zampub.swk(@ko.home.pl

UWAGA:
Czas pracy Dzialu Zam6wieh Publicznych: od poniedziatku do piEtku w godzinach
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.25-15.00

X. WADIUM
Wykonawca przystgpuj4c do przetargu nie wnosi wadium.

XI. OKRES ZWIAZANIA OFERT
Wykonawcy pozostaj4 zwiqzani ofert4 przez okres 30 dni od uptywu terminu do skladania ofert.

XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

L

Przygotowanieoferty:

l)
2)
3)
4)

Oferta musi by6 sporzqdzona w jgzyku polskim, pismem czytelnym.
Dokumenty sporzedzone w jgzyku obcym naleiry zloiryt, wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski, poSwiadczonym przez
wykonawcg.
Koszty zwt4zane zprzygotowaniem oferty ponosi sktadaj4cy ofertg.
Wykonawca mo2e zloiry( w prowadzonym postQpowaniu wylqcznie jedn4 ofertg.
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Oferta oraz wszystkie zalqczniki wymagaje podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aklem rejestracyjnym, w).rnaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
JeZeli oferta i zal4czniki zostanE podpisane przez upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleiry dolqczyt

5)
6)
i)

wlaSciwe umocowanie prawne.
Zamawiajqcy nie jest podmiotem wykonujqcym zadania z zakrestJ administracji publicznej i nie wymaga dokonania
oplaty skarbowej, zwiqzanej zudzielonym pelnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

S)

Oferta powinna zawiera( wszystkie wymagane dokumenty, oSwiadczenia

i

zalqczniki,

o kt6rych mowa w treSci

niniej szej specyfi kacj i.

9)
I

0)

ll)

Dokumenty powinny by( sporzqdzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiaj4cego wzorcaml zalEcznlkami, a w szczegolnoici zawiera( wszystkie informacje oraz dane.
Poprawki w ofercie musz4 by6 naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisuj4cej ofertg.
Wszystkie strony oferry powinny byi spigte (zszyte) w spos6b trwaly, zapobiegaiqcy mo2liwoS6 dekompletacji
zawartoSci oferry.

2.

Oferta wsp6ln

l) W przypadku, kiedy ofertg sklada kilka podmiot6w, oferta musi spelniai nastgpuj4ce warunki:
a) Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
b)
c)
d)
e)

reprezentowania w postEpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
Oferta winna byi podpisanaprzez ustanowionego pelnomocnika.
Upowaznienie do pelnienia funkcji pelnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z
partner6w - nale\ zalqczy( je do oferty.
Pelnomocnik winien byi upowaZniony do zaciryania zobowiqzaft i platnoSci w imieniu kazdego na rzecz kaidego z
partner6w oraz do wyl4cmego wystgpowania w realizacji kontraktu - do oferty nale|ry zalqcry( oSwiadczenie.

Podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie ponosz4 solidarn4 odpowiedzialno5i za niewykonanie lub nienale4te wykonanie
zobowiqzafr.

0
3.

JeZeli oferta wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siE o udzielenie zam6wienia publicznego zostanie wybrana,
Zamawiajqcy mo2e Zqda( przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia publicznego, umowy reguluj4cej
wsp6iprac9 tych wykonawc6w.

Inne wymagania dotyczEce przygotowania oferfy

w

Ofertg nalezy zlo2y(

nieprzejrzysfym opakowaniu

/

zamknigtej kopercie

w siedzibie

Zamawiajqcego orazt,qpisac

wedlug poniZszego wzoru:

..NAZWA WYKONAWCY
NR. POSTQPOWAN

IA: TP-23 l/l

IPN /92l20r I

LEK DOKSORUI}ICYNA LIPOSOMALNA

SZI'I]'AL WOJ IiWODZKI IM. M I KOLAJA KO P]]RN I KA
UI-. T. CIIAT,UBINSKIEGO 7,75-58' KOSZALIN
DZI A\, ZA MOWIEN PUBLICZNYCH''

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

l.

Oferty nalezry skladai w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wieh Publicznych do dnia 17.05.2011 r. do qodz. 10.00

2.

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 17.05.2011 r. o sodz. 11.00 w siedzibie Zamawiajqcego.
BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy przekaie zebranym wykonawcom informacjg o wysokoSci kwoty, jakq
zamierza przeznaczy ( na sfi nansowanie zam6wienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nast4pi bezpoSrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastanE
nastppuj4ce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, cena, a takze termin wykonania
zam6wienia, okres gwarancji, warunki platnoSci.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l.

Cena ofeny musi uwzglgdniai wszystkie zobowiqzania, musi byc podana

w PLN, z wyodrgbnieniem naleZnego podatku

VAT.

2.
3.

Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty

Cenamo2e byi tylko jedna.
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i skladniki zwiqzane z wykonaniem zam6wienia.

1r. .l

4.

Cena (cena brutto)

:

iloSi x

cena

jednostkowa netto + wartoSi VAT

XV. KRYTERIA OCENY OFERTY
|

.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy bgdzie kierowal sig nastgpujqcymi kryteriami:

LP

KRYTERIUM

Vo

Cena

t00%

SPOSOB OBLICZANIA
NajniZsza cena spoSr6d waznych ofert
Cena badanej oferty

Wynik:

2.

Oferta, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punkt6w w oparciu o ustalone
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz4 pozostale oferty zostanq sklasyfikowane zgodnie z iloSciq uzyskanych
punkt6w. Realizacja zam6wienia zostanie powierzona wykonawcy, kt6ry uzyska najwyaszqiloSd punkt6w.

XVI.ZABEZPIECZENIE NA

YTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienie zabezpieczenia nale4'tego wykonania umowy.

XVII. WARUNKI UMOWY

l.

Zamawiajqcy podpisze umowQ

2.
3.

Umowa zawarta zostanie
zawafich w ofercie.

z

uwzglgdnieniem postanowieri wynikaj4cych

z punktu widzenia kryteri6w

z

treSci niniejszej specyfikacji oraz danych

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

O

Dopuszcza sig mo2liwoSi wydluZenia okresu realizacji umowy,

2.

najkorzystniejsz4 ofertp

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, kt6ry stanowiZal4cznik nr 3 do SIWZ.

XUII. INFORMACJA

l.

z wykonawc4 kt6ry przedlo\

przyj gtych w niniejszej specyfikacj i.

w przypadku niezrealizowania

przedmiotu umowy w

umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb wlasnych.

Dopuszcza sig mo2liwoS( zmiany przedmiotu zam6wienia wynikajqcego
umowa, przy nilszej lub niezrvigkszonej cenie, w przypadku, gdy:

l)

z ofefi

na podstawie, kt6rej zawarta zostala

Wykonawca zaproponuje nowszy technologicmie produkt spelniaj4cy parametry okre3lone

w opisie przedmiotu

zam6wienia;

2)

Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego
spelniaj4cy parametry okreSlone w opisie przedmiotu zam6wienia;

3)

wyst4pi incydent medyczny zwiqzany

z

przedmiotem umowy

i

i zaproponuje produkt

r6wnowa2ny,

Wykonawca zaproponuje produkt r6wnowa2ny,

spelniaj4cy parametry okreSlone w opisie przedmiotu zam6wienia;

producent przedmiotem umowy wstrzyma produkcjq i Wykonawca zaproponuje produkt r6wnowazny, spelniaj4cy
parametry okre6lone w opisie przedmiotu zam6wienia;
5) producent zmieni spos6b konfekcjonowania przedmiotu umowy.
3. Dopuszcza sig mozliwoSi zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy wlasnej przedmiotu umowy, w
przypadku, gdy wykonawca zaproponuje tak4 zmiang.
4. Dopuszcza sig mozliwoSi obniZenia wielkoSci ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy
zaproponuje ten sam produkt w nizszej cenie.
5. Dopuszcza sig mo2liwoS( zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniEtego postgpowania.
Zmiana ceny nastgpuje nie wczeSniej niLz dniem wejSciaw irycie aktu prawnego zmieniajqcego stawkg podatku VAT.

4)

XIX.

l.

l)

DKI OCHRONY PRAWNEJ

Odwolanie

od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci zamawiajqcego podjgtej w
udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowi4zany na

Odwolanie przysluguje wyl4cznie
postqpowaniu

o

podstawie ustawy.

2)

Odwolanie przysluguje wyl4cznie wobec czynnoSci:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej rgki lub zapy'tania o cenQl
b) opisu sposobu dokonyrvania oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu;
c) wykluczenia odwolujqcego z postQpowania o udzielenie zam6wienia;
d) odrzucenia oferty odwoluj4cego.
irl. ('lt:tiubjrr:licgtr ?,
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Odwolanie powinno wskazywad czynno3i lub zaniechanie czynnoSci zamawtajqcego, kt6rej zarzuca sig niezgodno$i z
przepisami ustawy, zawiera( zwiqzle przedstawienie zarzut6w, okreslai Zqdanie oraz wskazywai okolicznoSci faktycznc
i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

r)
4)

elektronicznym weryfi kow anym za pomoc4 wa2nego kwalifikowanego cerfyfikatu.
Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b,
aby m6gl on zaponta( siq z jego tresci4 przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajqcy m6gl zapozna(
sig z treSciq odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii nast4pilo przed uplywem
terminu do jego wniesienia za pomocq sposobu okreSlonego w dziale VIII SIWZ.
Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowat zamawiajqcego o niezgodnej z

5'l

6)

7)
8)
9)
l0)
1l)

przepisami ustawy czynnoSci podjptej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowi4zany na
podstawie ustalvy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajqcy powtarza czynnoSi albo dokonuje czynnoSci
zaniechanej, informujqc o tym wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.
Na czynnoSci, o kt6rych mowa w pkt 7, nie przysluguje odwolanie, zzastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiajqcego stanowi4cej podstawq
jego wniesienia.
Odwolanie wobec tre$ci ogloszenia o zam6wieniu, a takle wobec postanowieri specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej.
Odwolanie wobec czynno5ci innych niz okreSlone w pkt 9 i 10 wnosi siq terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powziEto lub
przy zachowaniu nalezytej starannoSci moirna bylo powzi4i wiadomoSi o okolicznoSciach stanowi4cych podstawE jego
wniesienia.

Skarga do s4du

2.

r)

il

4)

5)

Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje skarga do s4du.
W postgpowaniu tocz4cym siE wskutek wniesienia skargi stosuje siq odpowiednio przepisy ustawy z dnia l7 listopada
1964 r. - Kodeks postEpowania cywilnego o apelacji, jeZeli przepisy niniejszego rozdziaLu nie stanowi4 inaczej.
SkargE wnosi siq do sEdu okrpgowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj4cego.
Skargg wnosi siE za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylajqc
jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlohenie skargi w plac6wce pocztowej operatora publicznego jest
r6wnoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes lzby przekazuje skargg wraz zaktami postgpowania odwolawczego wla6ciwemu s4dowi w terminie 7 dni od dnia

jej otrzymania.

6)

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargg moZe wnieSi tak2e Prezes Urzqdu. Prezes Urzgdu moze takZe
przyst4pii do tocz4cego sig postgpowania.
7) Do czynnoSci podejmowanych przez Prezesa UrzEdu stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postgpowania cyrvilnego o prokuratorze.
8) Skarga powinna cryni( zado36 wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera( oznaczenic
zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzut6w, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a tak|e wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmiang orzeczenia w caloSci lub w czgSci.
9) W postgpowaniu tocz4cym sip na skutek wniesienia skargi nie mohna rozszerzy( 2qdania odwolania ani wystgpowad z
nowymi 2qdaniami.
l0) Sad na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargg wniesion4po uptywie terminu lub niedopuszczalnqz innych przyczyn,
jak r6wnie2 skargq, kt6rej brak6w strona nie uzupelnila w terminie.

3.

Szczeg6lowe informacje na temat Srodk6w ochrony prawnej znajduj4 sig
Dziale Vl.

w ustawie Prawo

zam6wieri publicznych w

XX. PODWYKONAWSTWO
Zamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcg

1.

w ofercie czgSci zam6wienia, kt6rej wykonanie

powierzy

podwykonawcom.
W przypadku braku wskazania podwykonawc6w Zamawiajqcy uzna, 2e caloS( zam6wienia zrealizowana zosranie przez.
Wykonawcg.

XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE

L

Zasady udostgpniania dokument6w

l)

Uczestnicy postqpowania maj4 prawo wgl4du do treSci protokolu oraz ofert w trakcie prowadzonego postgpowania z
wyj4tkiem dokument6w stanowi4cych zalqczniki do protokolu (awne po zakofczeniu postEpowania) oraz stanowi4cych
:...f r :i.l
:.;i.
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tajemnicg przedsigbiorstwa
informacj

2)

w

i zastrzehony ch przez

rozumieniu przepis6w

o z\talczaniu nieuczciwej konkurencji i

dokument6w lub

uczestnik6w postgpowania.

Udostqpnienie zainteresowanym odbywai sig bgdzie wg poniZszych zasad:
a) Zamawiajqcy udostgpnia wskazane dokumenty po zloileniu pisemnego wniosku;
b) Zamawiajqcy tuqyznaczatermin, miejsce orazzakres udostqpnianych dokument6w;
c) Zamawiajqcy llqyznaczy czlonka komisji, w kt6rego obecno6ci udostgpnione zostanE dokumenfy;
d) Zamawiajqcy umozliwi kopiowanie dokument6w odplatnie, cena za I strong I zl netlo;
e) udostgpnienie moZe miei miejsce wyl4cznie w siedzibie Zamawiajqcego oraz w czasie godzin jego urzgdowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

XXII.

l.
2.
J.

IKI

Zalqcznik nr 1: OSwiadczenie dotyczEce danych wykonawcy
Zalqcznik nr 2: Projekt umowy.
Zalqcznik nr 3 : Formularz ofertowy.
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ZAL4CZNIK NR 1 DO SIWZ

oSwnnczENIE DorYCZAcE DANYCH wYKoNAwcY
l.

Dane Wykonawcy:

Pelna nazwa:

Adres:

NIP:
Regon:

KRS lub inny organ
rejestrowy:
Telefon:
Fax:
Dane osoby

lmlQ I nazwlsKo

do
kontakt6w
upowaZnionej

Adres e-mail:.....

Ter. ..................

Strona www:

Wojew6dawo:
Powiat:

2.

W zwiqzku z wymogami systemu zarzqdzania jakoSci4 wedlug norrny ISO 9001 :2001 prosimy o udzielenie odpowiedzi na
nastgpuj4ce pytania. Udzielone odpowiedzi nie bqdq miaty zadnego wptywu na ocenQ oferty.

Czy Wykonawca stosuie system zarzTdzania iakoScia?
Czv Wvkonawca oosiada certvfikat svstemu zarzadzania iakoScia?
Czy u Wykonawcy funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowc6w,
material6w. kwalifikowania wyrob6w gotowych lub oceny Swiadczonych uslug?
Czv u Wykonawcy istnieie procedura reklamacyina dla klienta?

3.

TAK
TAK

NIE
NIE

TAK U

NIE

TAK

NIE

LI

Oswiadczamy, 2e zawafi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiqzujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
w y zn ac zony m pr ze

z Zamaw i aj Ec e go.

PODPIS WYKONAWCY

DATA:
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PROJEKT UMOWY SPRZED AZY NR .../A/TP -23I I I IPN I 92 I 2OII
zam6wienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zam6wieri publicznych
Umowa zawarta w dniu ..................2011 roku w Koszalinie, pomigdzy:
Szpitalem Wojew6dzkim im. Mikolaja Kopernika
ul. T. Chalubirflskiego 7,75 - 581 Koszalin
NIP : 669- I 0- 4 4- 410, REGON : 330006292, KRS : 0000006505
reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego - Dyrektora
zwanym dalej Kupujqcym
a
N

lP:....................REGON:..........................KRS:

reprezentowanym pr zez:
zwanym dalej Sp rzedawcq

PRZEDMIOT I CENA UMOWY

l.
2.

s1

w iloSci
sprzedairy i dostarczenia Kupuj4cemu .............
formularzu ofertowym, stanowi4cym zalqcznik nr I do umowy i bgd4cy integraln4 czE3ciq umowy.
WartoSd umowy netto: .
brutto:

Sprzedawca zobowi4zuje sig

do

iza

cenE

jak

w

TERMIN REALIZACJI
Umowazostaje

l.
2.
3.
4.

zawartanaczasokreSlony-od... ......

s2
do

WARUNKI DOSTAW
$3
Dostawy bqdE realizowane wg zam6wieri skladanych sukcesyvnie w zale2noici od aktualnych potrzeb Kupuj4cego.
Kupuj4cy okreSla wielkoSd dostawy przez zloaente u Sprzedawcy zam6wienia w formie pisemnej lub za pomoc4 faksu.
Realizacja dostawy nastgpuje do 2 dni roboczych od dnia zlo2enia zam6wienia.

Koszt dostarczenia, rozladowania oraz rozlokowania towaru

w

miejscach wskazanych przez Kupujqcego pokrywa

Sprzedawca.

5.
6.
7

.

8.
9.

l.
2.
3.
4.
5.

Kupujqcy

zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pelnym zakresie, jednak nie mniejszym niz 50Yo.

W przypadku braku moZliwoSci wlrvi4zania sig z terminu dostawy, Sprzedawca jest zobowi4zany do niezwlocznego
powiadomienia o powyZsrym Kupujqcego.
Sprzedawca ponosi w szczeg6lnoSci odpowiedzialnoSi za szkodg Kupuj4cego powstalq w wyniku konieczno6ci zakupu
od innego Sprzedawcy towar6w, bgdqcych przedmiotem niniejszej umowy, w okresie, na kt6ry umowa ta zostala zawat14
po cenie wylszej niz okreslona w niniejszej umowie - w wysokoSci ro2nicy pomigdzy tymi cenami.
W przypadku realizacji zam6wienia niezgodnego z ofert4 Kupuj4cemu przysluguje prawo odmowy przyjpcia towaru.
Sprzedawca jest zobowi4zany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez KupujAcego.
Zaplata za dostarczony towar nast4pi w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy w terminie do 30 dni od dafy
otrzymania towaru i faktury.

WARUNKI PLATNOSCI
$4
Zam6wienie realizowane jest wedlug cen ryczahowych zawargch w formularzu ofertowym, stanowi4cym zalqcznik nr

I

do umowy.
Ceny, o kt6rych mowa w ust. I nie moge wzrosn4i w czasie trwania umowy z zastrzeleniem ust. 3.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny nastgpuje nie
wczeSniej niz z dniem wejScia w irycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg, po zawarciu stosownego aneksu.
Nie dopuszcza sig wzrostu ceny jednostkowej z powodu zmiany ceny producenta.
Sprzedawca nie moZe bez pisemnej zgody Kupuj4cego przenieS6 wierzltelno5ci wynikaj4ce z niniejszej umowy na osobq

trzeciq.

GWARANCJE

l.
2.
3.

$s
Sprzedawca gwarantuje, 2e dostarczy towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
Sprzedawca gwarantuje, ze dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenfy niezbqdne do dopuszczenia
towaru do obrotu i uZywania.
Na pisemne z4danie Kupuj4cego Sprzedawca dostarczy w terminie 2 dni wymagane prawem dokumenty wlaSciwe dla
przedmiotu zam6wienia.
\zpitrl \\'oicrrr-idr[; im

\1ilir'1it;rt Koptt'rttl'rr
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykonawca gwarantuje, 2e dostarczy towar o terminie przydatnoSci do u214ku nie kr6tszym

nil

12 miesipcy, licz4c od

momentu dostawy.
Na kaZdej partii towaru muszq znajdowai siq etykiety umoZtiwiajqce oznaczenie towaru, co do toZsamoSci'
Strony umowy ustalajtu 2e na opakowaniach zbiorczych b9d4 znajdowa( sig nastgpuj4ce informacje: nazwa producenta'
nazwa asortymentu, termin przydatnoSci do uzycia.
Kupuj4cy zastrzega sobie prawo do zlo2eniareklamacji w przypadku dostaw towar6w niezgodnych z ofertqna podstawie,
kt6rej zostala zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
Reklamacja towaru wadliwego bgdzie skladana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
W przypadku wyst4pienia wad jakoSciowych i/lub iloSciowych Sprzedawca zobowiqzany jest wymienii towar wadliwy na
wolny od wad i/lub uzupelni( niedob6r ilo5ciowy w ci4gu 3 dni od dnia zloAenia przez Kupujqcego reklamacji.

10. Wykonawca na wlasny Losa

i

jako6ciow4 i/lub
ryzryko wymienia towar, w kt6rym stwierdzono wadq

iloSciow4.

)

''

'

KARY UMOWNE

s6

l.

Sprzedawca zaplaci Kupuj4cemu kary umowne w przypadku:
l) nie wykonywania zobow\qzania - nie spelniania swojego Swiadczenia - w wysokoSci 10% wartoSci niezrealizowanej
czgSci brutto umowy;
2) nienaleZy'tego wykonywania umowy, a w szczeg6lnoSci:
a) realizacji dostaw z op62nieniem w wysokoici 0,2%o wartoSci towar6w nie dostarczonych w terminie zakahdy dziefr
zwloki,
b) reafizacji dostaw, w kt6rym stwierdzone zostaly wady jakoSciowe w wysokoSci 0,2YowartoSci realizowanej dostawy,
c) realizacji dostaw, w kt6rym stwierdzone zostaty braki iloSciowe w wysokoSci 0,2o/o wartoSci realizowanej dostawy,
d) wymiany po uplywie terminu, o kt6rym mowa $ 5 ust. 9, przedmiotu umo$y, w kt6rym stwierdzone zostaly wady
jakoSciowe w wysoko6ci 0,37o warto5ci towar6w nie dostarczonych w terminie zaka2dy dzief zwloki.
e) wymiany po uplywie terminu, o kt6rym mowa $ 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w kt6rym stwierdzone zostaly braki
iloSciowe w wysokoSci 0,3%o wartoSci towar6w nie dostarczonych w terminie zakahdy dzieri zwloki.
3) odst4pienia od umowy przez Kupujqcego zprryczyn okreSlonych w $ 7 - w wysoko5ci l0oZ wartoSci niezrealizowanej
czESci brutto umowy.
4) niedostarczeniawterminie2 dni dokument6wokt6rychmowaw $ 5 ust.3 wwysokoSci 5%owartoSci bruttoumowy.
2. Kupuj4cy zastrzega sobie mo2liwoS6 zgloszenia Sprzedawcy Zqdania odszkodowania przenoszEcego wysokoSi

3.
4.

zastrzelonej kary umownej.
Zaplatakar umownych nastgpuje na pisemne wezwanie Kupuj4cego w terminie l0 dni od dnia otrzymania wezwania.
Kupujqcy zastrzega sobie prawo potrqcenia kar umownych z wynagrodzefi naleznych Sprzedawcy.

ODST.{PIENIE OD UMOWY

s7

Kupuj4cemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy, w przypadku nienalezytego jej wykonywania, a w szczeg6lnoSci:
I)
dwukrotnej dostawy innego przedmiotu niZ przedstawiony w ofercie,
2) op6Znienie w dostawie przedmiotu umowy powyzej l4 dni,
3) dwukrotnego op62nienia w dostawie przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym w $ 3 ust. 3.
4) trzykrotnej dostawy przedmiotu umowy, w kt6rej stwierdzone zostaly wady jakoSciowe,
5) trzykrotnej dostawy przedmiotu umowy, w kt6rej stwierdzone zostaly braki iloSciowe,
6) dwukrotnego op62nienia w wymianie towaru w kt6rym stwierdzone zostaly wady jakoSciowe lub braki iloSciowe

POSTANOWIENIA KONCOWE

s8
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoSci.

se
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq bgdq mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zam6wieri publicznych

(tj.

22010 r. Dz. U. Nr I13, poz.759 ze zm.).

s10

Spory wynikle na

tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzq rozstrrygniEciu

wlaSciwemu rzeczewo Sqdowi w

Koszalinie.

s 1l

UmowE sporzEdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zalaczniki do umowv:

1.

Formularz ofertowy

SPRZEDAWCA:

KUPUJ,{CY:
lri'a: ::l::11 i,ll,.i i i+ 1'i lL;:,1;i :t :r,,;l;itlii.
il i l .iliil,.rr:;iiil'l l. li-i51 i.,r'':;::;ii::
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ZALACZNIK f{R 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
L.p

Nazwa leku /op./ postad

Nazwa handlowa / producent

I.m.

IloSd

fiol.

30

Cena jedn.

netto

YAT

o/o

Cena jedn.

brutto

Cena netto

VAT

Doxorubicyna liposomalna 5Omg
proszek i sktadniki do sporzqdzania
koncentratu

RAZEM

podpis wykonawcy

Cena

brutto

