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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 
 

I. Nazwę oraz adres Zamawiającego; 
II. Tryb udzielenia zamówienia; 
III. Opis przedmiotu zamówienia; 
IV. Informacje dodatkowe; 
V. Termin wykonania zamówienia; 
VI. Warunki udziału w postępowaniu; 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia; 
VIII Informacja o stosowaniu procedury odwróconej na podstawie art. 24 aa Pzp; 
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami; 

X. Termin związania ofertą; 
XI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających; 
XII. Opis sposobu przygotowania ofert; 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 
XV. ;Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
XVI. nformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach; 

XIX Podwykonawcy; 
XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
 

 
  

 
 
 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty: 
 
załącznik nr 1 formularz oferty; 
załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy dla zadań 1-17; 
załącznik nr 3 JEDZ; 
załącznik nr 4 wzór umowy; 
załącznik nr 5 informacja o grupie kapitałowej; 
załącznik nr 6 oświadczenie. 
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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Nazwa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. 
Adres:  ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna 
Tel./Fax  22 756 43 13, 22 703 03 99 / 22 756 30 81 
NIP:  123 09 30 105 
adres strony internetowej : www.ckr.pl 
e-mail. administracja@ckr.pl 

 

Rozdział II 
Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

3. Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 
Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej 
Rebilitacji Sp. z o. o. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedemnaście oddzielnych części – pakietów: 
1) Część – pakiet nr 1 – poz. 1-369; 
2) Część – pakiet nr 2 – poz. 1-23; 
3) Część – pakiet nr 3 - poz. 1-19; 
4) Część – pakiet nr 4 – poz. 1-58; 
5) Część – pakiet nr 5 – poz. 1-7; 
6) Część – pakiet nr 6 – poz. 1-2; 
7) Część – pakiet nr 7 – poz. 1-20; 
8) Część – pakiet nr 8 – poz. 1-8; 
9) Część – pakiet nr 9 – poz. 1-85; 
10) Część – pakiet nr 10 – poz. 1-33; 
11) Część – pakiet nr 11 – poz. 1-4; 
12) Część – pakiet nr 12 – poz. 1-30; 
13) Część – pakiet nr 13 – poz. 1-6; 
14) Część – pakiet nr 14 – poz. 1-1; 
15) Część – pakiet nr 15 – poz. 1-19; 
16) Część – pakiet nr 16 – poz. 1-34; 
17) Część – pakiet nr 17 – poz. 1-1; 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia 
określa specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 
kod główny: 33 60 00 00 - 6 produkty farmaceutyczne, 
1) 33.61.00.00 - 9 produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu; 
2) 33.62.00.00 – 2 produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia; 
3) 33.63.00.00 - 5 produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego; 
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4) 33.64.00.00 – 8 produkty lecznicze dla układu moczowo – płciowego oraz hormonów; 
5) 33.65.00.00 – 1 ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, 
środki przeciw – nowotworowe oraz immunomodulacyjne; 

6) 33.66.00.00 – 4 produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów; 
7) 33.67.00.00 – 7 środki lecznicze dla układu oddechowego; 
8) 33.69.00.00 – 3 różne produkty lecznicze. 

3. Ilość leku w opakowaniu jednostkowym może być inna niż podana w specyfikacji, ale w takim 
przypadku konieczne jest przeliczenie ilości opakowań z zaokrągleniem w górę. 

4. Wszelkie postanowienia SIWZ dotyczą wszystkich części zamówienia, chyba że wyraźnie 
zaznaczono inaczej. 

 
Rozdział IV 

Informacje dodatkowe. 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się ofertę 

obejmującą jeden pakiet. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedną lub dowolną liczbę 

pakietów zamówienia. 
4. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej 

liczby pakietów zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednego pakietu zamówienia 
albo w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
Rozdział V 

Termin wykonania zamówienia. 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy lub do 
wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy - w zależności o tego, które z tych zdarzeń wystąpi 
jako pierwsze. 

 
Rozdział VI 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 

ustawy Pzp; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 

1) zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów 
leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, o których 
mowa odpowiednio w art. 38 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne [dotyczy produktów leczniczych] 

2) zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
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farmaceutyczne - (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę na środki odurzające lub 
substancje psychotropowe ) 

lub inne równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich UE 
[dotyczy środków odurzających lub substancji psychotropowych]. 

 
Rozdział VII 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej również „JEDZ”.  
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 
UWAGA: 
Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ, Urząd Zamówień Publicznych 
udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia” na 
stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
 
WYKONAWCA W FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 
ZAMÓWIENIA (JEDZ) POWINIEN OPISAĆ SYTUACJĘ  DOTYCZACĄ KOMPETENCJI 
LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, 
O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.  W TAKI SPOSÓB, ABY 
ZAMAWIAJĄCY MÓGŁ ZBADAĆ ZGODNOŚĆ Z POWYŻSZYMI WARUNKAMI 
UDZIAŁU OKREŚLONYMI W ROZDZIALE VI UST. 1 PKT 2. 
 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno być wypełnione zgodnie z instrukcją UZP oraz 
musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i musi być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 dotyczące tych podmiotów. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
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a) zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub 
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 38 i art. 74 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, 

b) zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę na środki odurzające lub 
substancje psychotropowe na część-zadanie nr 1) 

lub inne równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich UE . 
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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, 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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, 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ); 

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 

 
Forma dokumentów: 
- dokumenty, o których mowa w ust. 4 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem – w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
dokumenty o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a-g dotyczące tych podwykonawców. 
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów: 
1)  o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b-d 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 (Dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 6, 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. 

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 4 pkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 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. Zapis dotyczący 
terminu z ust. 6 pkt 1 stosuje się. 

9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz z 
oświadczeniem, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w ust. 4, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
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zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Rozdział VIII 

Informacja o stosowaniu procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp 
 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy 
Pzp – „w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu”. Jeżeli Wykonawca ten będzie się uchylał 
od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

Rozdział IX 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 

 
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Mgr Monika Lengier – Krajewska , 
tel.22 703 03 99 
w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których ustawodawca przewidział wyłącznie 
formę pisemną. 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się nazwą i 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 
4. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub osobiście 
na adres: 

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. 
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna 
Sekretariat- p. 036 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy 
kierować drogą elektroniczną na adres: administracja@ckr.pl 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej 
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 
Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły 
one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę 

koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty. 
2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
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3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem 
w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, 
adresu e-mail lub numeru sprawy. 

4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji 
dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić 
wadium wniesione w pieniądzu. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

9. W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie 
innej niż elektroniczna – umożliwiająca edycję lub kopiowanie treści tekstu, kopię pytania / pytań 
należy również przesłać na adres e-mail: administracja@ckr.pl w wersji elektronicznej 
umożliwiającej edycję lub kopiowanie treści tego dokumentu. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.ckr.pl 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 9. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
13. W celu przygotowania oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej SIWZ w wersji PDF 

jak również w wersji edytowalnej. 
14. Zamawiający informuje, iż nie podlega pod rygor ustawy Prawo Zamówień Publicznych i 

wynikający z tej ustawy wymóg komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywał się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal . 

 
 
 

Rozdział X 
Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

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

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

Rozdział XI 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp  

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 
Rozdział XII 

Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
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SIWZ. 
2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy dla wybranej części- zadania złożony na 

odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ uzupełnionym przez Wykonawcę 
o oferowany asortyment zgodnie z częścią zamówienia, której dotyczy oferta, 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie, 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego, 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku 

polskim i w formie pisemnej. 
4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

5. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na 
komputerze lub maszynie do pisania. 

6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. 
szycie, zbindowanie). Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego 
oraz następujące oznaczenie:  

 
 
 

OFERTA 
„Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” 

nr ref. sprawy  A/F/1/2019 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. 

ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 19 marzec 2019 r. GODZ. 11:00 
 

UWAGA 
koperta powinna zawierać: 
1) znak identyfikacyjny Wykonawcy (np. pieczątka firmowa), 
2) w przypadku opakowania firmy kurierskiej oferta powinna znajdować się w osobnej 

(drugiej) kopercie oznaczonej jak wyżej 
W SYTUACJI NIEZGODNEGO Z POWYŻSZYM SPOSOBEM OPISANIA KOPERTY 
Z OFERTĄ - ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ 
PRZYPADKOWE OTWARCIE 

7. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej 
strony parafowane.  

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby 
uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo 
musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

9. Postanowienie pkt. 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 
10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub 
pełnomocnictwem. 

11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
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z tłumaczeniem na język polski. 
12. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert określonym w SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w 
zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Oferta „Dostawa 
leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” nr ref. sprawy A/F/1/2019, 
oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca dołączy stosowne 
dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania wykonawcy.  

14. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do SIWZ lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone we 
wzorze Formularza Ofertowego.  

15. Do formularza ofertowego, Wykonawca załączy wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane 
w SIWZ. 

16. W ofercie Wykonawca określi cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT, zgodnie 
z Formularzem Oferty.  

17. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

18. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, 
zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. 
Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu 
miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 uPzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie 
dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, 
że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną 
informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania 
ofert w trybie przewidzianym w §8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

22. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp Wykonawca składając ofertę, informuje 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. 

23. W ofercie (formularzu ofertowym) Wykonawca poda: 
Cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT (dla każdej części zamówienia) oraz pozostałe 
wymagane w formularzu informacje. 
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Rozdział XIII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Miejsce składania ofert – w siedzibie Zamawiającego w Konstancinie w Centrum Kompleksowej 

Rehabilitacji Sp. z o. o. ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, Sekretariat - p. 36 
2. Termin składania ofert – do dnia 19 marca 2019 r.  godz. 10:00. 
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 
4. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie zamawiającego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji  

Sp. z o. o., Konstancin-Jeziorna ul. W. Gąsiorowskiego 12/14 Sala Konferencyjna p. 46. 
Termin otwarcia ofert – w dniu 19 marca 2019 r.  godz. 11:00. 

5.    Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ckr.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
8. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie 

przed salą konferencyjną co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust.  4. 
 

Rozdział XIV. 
Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. W formularzu oferty Wykonawca poda całkowitą wartość oferty netto, wartość podatku VAT oraz 
całkowitą wartość oferty brutto, którą należy wyliczyć w następujący sposób: 

- CENA BRUTTTO = CENA NETTO x 1,08 
- WARTOŚĆ NETTO = ILOŚĆ x CENA NETTO 
- WARTOŚĆ BRUTTO = ILOŚĆ x CENA BRUTTO 
2. Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 
4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy). 
5. Cena oferty i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 
Wykonawcy z Zamawiającym, określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres 
obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 
we wzorze umowy. 
6. Jeżeli złożono ofertę, 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, ma obowiązek 
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. 
7. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, kalkuluje cenę 
oferty z uwzględnieniem należnych w Polsce należności przywozowych (cło). 
8. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
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9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane w złotych polskich oraz podane 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

10. Ceny oferowanego przedmiotu zamówienia winny być ustalone zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a w szczególności z art. 9 tej ustawy i przepisami 
wydanymi na jej podstawie.  

 
Rozdział XV. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla każdej części (zadania) 

 
1. W postępowaniu przy wyborze oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający 

zastosuje kryteria dla każdej części -zadania:  
Cena – 100% (100 pkt.) 
 
2. Ocena punktowa złożonych ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami: 

cena Xc: 
do obliczenia punktacji będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto oferty 
Najniższa zaproponowana cena uzyska 100 pkt. 
Pozostałe oferty uzyskają ilość punktów obliczoną według wzoru: 

Xc = Cn / Cp x 100 (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
Xc – uzyskana ilość punktów,  

 Cn – cena najniższa, 
 Cp – cena oferty ocenianej. 

 
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wynikającą 

z kryterium, wyliczonych według ww. zasad. Każda część/zadanie oceniana będzie odrębnie. 
4. Każdy Wykonawca może zaproponować jedną ofertę cenową. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spełniającego wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu oraz niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta będzie odpowiadała 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział XVI 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o wyborze zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po upływie terminu określonego na podstawie 

art. 94 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp. 
4. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 

wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym 
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi 
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stosowne pełnomocnictwo przed zawarciem umowy – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) 
poświadczona notarialnie. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  

 
Rozdział XVII 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział XVIII 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 
 
1. Zamawiający zawrze umowę (odpowiednio do części) według Wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ, z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
2. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

w przypadkach opisanych we wzorze umowy.  
4. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Pzp.  
 

Rozdział XIX 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa 
wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1 dotyczące tych 
podwykonawców, a na wezwanie Zamawiającego – dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII 
ust. 4 pkt 2 lit. a-g.   

 
Rozdział XX 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o  
udzielenie zamówienia. 

 
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej 

przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. 

2. 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 
ustawy Pzp.  
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Rozdział XXII 
Ochrona danych osobowych 

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

-  wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

-  wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  

-  będącego osobą fizyczną pełnomocnika wykonawcy (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie),  

-  członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w informacji z KRK),  

-  osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia;  

informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM KOMPLEKSOWEJ 

REHABILITACJI SP. Z O. O., ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna, numer 
telefonu 22 7030000, adres poczty elektronicznej administracja@ckr.pl;  

2)  wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się 
w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1,  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niezbędnym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na 
podstawie ustawy Pzp;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

1) nie przysługuje Pani/Panu:  

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 

OFERTA 
 
Ja (my), 
 

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę 
 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
 

Pełna nazwa 

 
 
 
 

KRS 
 

REGON 
 

NIP 
 

Adres 

 
 
 
 

E-mail 
 

 
Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego 
przedmiotem jest dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. nr ref. 
sprawy A/F/1/2019, i: 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę:  

(* należy wypełnić pola dotyczące części, na które Wykonawca składa ofertę, pozostałe skreślić lub 
usunąć)  

Część – pakiet nr 1 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł). 
Część – pakiet nr2 
2) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 3 
3) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
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Część – pakiet nr 4 
1)…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………………..... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………………...zł); 
3)….………...…. zł brutto (słownie: …......................................................................................zł). 
Część – pakiet nr 5 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 6 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 7 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………..……..... zł); 
2)  …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...…………..………...zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: …....................................................................................zł). 
Część – pakiet nr 8 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 9 
4) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł); 
5) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł); 
6) ….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł). 
Część – pakiet nr10 
3) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 11 
4) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 12 
1)…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………………..... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………………...zł); 
3)….………...…. zł brutto (słownie: …......................................................................................zł). 
Część – pakiet nr 13 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 14 
1)   …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
Część – pakiet nr 15 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………..……..... zł); 
2)  …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...…………..………...zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: …....................................................................................zł). 
Część – pakiet nr 16 
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł); 
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł); 
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł). 
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Część – pakiet nr 17 
7) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………..... zł); 
8) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł); 
9) ….………...…. zł brutto (słownie: ….............................................................................zł). 
 
3. Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym SIWZ. 
4. Oferujemy realizację umowy przez okres 12 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy lub do 

wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy - w zależności o tego, które z tych zdarzeń 
wystąpi jako pierwsze. 

5. Termin zapłaty wynosi 60 dni. 
6. Zobowiązujemy się do dostarczenia materiałów oraz ich rozładowania i wniesienia do apteki 

w siedzibie Zamawiającego, w terminie: 
1) zamówienia składane do godziny 12:00 będą zrealizowane tego samego dnia składanego 

zamówienia do godzinny 18:00 
2) zamówienia składane po godzinnie 12:00 będą zrealizowane w ciągu max 24 godzin od 

momentu otrzymania zamówienia. 
7. Oświadczamy, że posiadamy aktualne karty charakterystyki w języku polskim oferowanych 

produktów leczniczych, które dostarczymy Zamawiającemu na każde jego wezwanie na każdym 
etapie postępowania przetargowego i realizacji umowy. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
8. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 
9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji 

zamówienia. 
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku 

wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik do SIWZ. 
11. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 

12. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami**/przy udziale podwykonawców** , którzy będą 
wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:  

Część przedmiotu zamówienia 
powierzana do wykonania 

podwykonawcy 
Nazwa podwykonawcy 

Wartość lub % części zamówienia 
jaka będzie wykonywana przez 

podwykonawcę 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 **Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca 

zrealizuje zamówienie samodzielnie. 
13. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu 

umowy należy przelewać na nasz numer rachunku bankowego: …………………………........... 
14. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości 

składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 
15. Składając ofertę, na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy Pzp informuję Zamawiającego, że 

wybór naszej oferty będzie/nie będzie1 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 
W sytuacji gdy zaznaczono „będzie”, należy wskazać: 

                                                             
1  Niepotrzebne skreślić 
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1) Część zamówienia, której to dotyczy: ………… 
2) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania wskazując ich wartość bez kwoty podatku: 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………. 
3) stawka VAT wynosi …….% 

16. Wskazuję dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
Rozdziale VII ust. 4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych2: 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu 
(lub odpowiednie odesłanie do 

dokumentu wymaganego w SIWZ 
np. Rozdział VII ust. 4 pkt … SIWZ 

): 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej i 
bezpłatnej bazy danych 

  
  
  

17. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 
1) ………………….; 
2) ………………….; 
3) ………………….; 
4) ………………….. 

 
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego;  
W wyjątkowej sytuacji, w zależności od ustaleń dokonanych z Zamawiającym, dopuszczamy 
możliwość przesłania nam przez Zamawiającego umowy do podpisu za pośrednictwem poczty 
kurierskiej na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 

____________________________ 
podpis osoby/osób upoważnionej 
 
 
 
 
 

                                                             
2	 	Wypełnić	gdy	dotyczy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego 
 
 
 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I 
zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia3. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia4 w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer……, data …….., strona http://ted.europa.eu/ 
Numer ogłoszenia w Dz.U. 519102-N-2019 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [www.bzp.uzp.gov.pl] 

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia 
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie 
wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi 
wypełnić wykonawca. 
Tożsamość zamawiającego5 Odpowiedź: 

Nazwa:  Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. 
Adres: ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 
Konstancin-Jeziorna 
Tel./Fax 22 756 43 13 / 22 756 30 81 
NIP:123 09 30 105 
adres strony internetowej : WWW.ckr.pl 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia6: „Dostawa leków dla potrzeb Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)7: 

 
A/F/1/2019 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i 

innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. 
4
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 

zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne 
wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu 
kwalifikowania. 

5
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy 

wszystkich uczestniczących zamawiających. 
6
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

7
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 
A: Informacje na temat wykonawcy 

Identyfikacja: Odpowiedź: 
Nazwa: [   ] 
Numer VAT, jeżeli dotyczy: 
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 
[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów8: 
Telefon: 
Adres e-mail: 
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem9? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone10: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”11 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  
a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 

 
 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
 
b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 

                                                             
8
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

9
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

10
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

11
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie12: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami13? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 
Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 
W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy 
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów 
Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 
                                                             

12
 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 

13
 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 
w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za 
kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 
będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V14. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego 

zażąda.) 
Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

Część III: Podstawy wykluczenia 
A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 
1. udział w organizacji przestępczej15; 
2. korupcja16; 
3. nadużycie finansowe17; 
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną18 
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu19 
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi20. 
Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

                                                             
14

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
15

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 

16
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 

państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 
lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje 
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

17
 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 

18
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 

164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo 
lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

19
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 

20 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
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przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

Jeżeli tak, proszę podać22: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]23 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia24 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki25: [……] 
B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

                                                             
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
24

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
25

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 
– [] Tak [] Nie 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 
– [] Tak [] Nie 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 
[……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 26 

[……][……][……] 

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi27 
Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane 
bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo 
krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  
Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy28? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych29; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
27

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
28

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia 
bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

29
 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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– Proszę podać szczegółowe informacje: 
– Proszę podać powody, które pomimo 

powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej30. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
– [……] 
– [……] 

 
 
 
 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego31?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów32 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 

[] Tak [] Nie 

                                                             
30

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w 
stanie zrealizować zamówienie. 

31
 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 

32
 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]33 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 
podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 
A: Kompetencje 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 
Kompetencje Odpowiedź 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 

                                                             
33

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
34

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani 
do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący35 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący36: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych37 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y38 – oraz wartość): 
[……], [……]39 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 

[……] 
 
 
 
 

                                                             
35

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
36

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
37

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
38

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
39

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: Zdolność techniczna i zawodowa 
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 
Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia40 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia41 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych42: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
    

 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych43, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli44 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                             
40

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad pięciu lat. 

41
 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 

sprzed ponad trzech lat. 
42

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 

43
 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 

wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

44
 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy 

organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 
6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom45 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego 
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
                                                             

45
 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności 

podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej46, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie47 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]48 

                                                             
46

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
47

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
48

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 
błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim49, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.50, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, 
które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony 
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

                                                             
49

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 

potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
50

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
(Wzór Umowy) 

U M O W A  N r … .  
( d a l e j  z w a n a  „ U m o w ą ” )  

 
zawarta w Konstancinie-Jeziornej, w dniu ............................... pomiędzy: 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000008796, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. W. Gąsiorowskiego 
12/14, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez : 
Prezesa Zarządu - Jerzego Karwowskiego 
Vice Prezesa Zarządu ds. Lecznictwa  - Leszka Krzyżosiaka 
 
a 
…………………………………………z siedzibą w …………., przy ul. ……………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
…………………………Wydział Gospodarczy………………., pod numerem:…………………, 
REGON:…………………………… NIP:…………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………… 
 
zwanych łącznie „Stronami”. 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na zasadach  przetargu nieograniczonego przewidzianego przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej 

Rehabilitacji Sp. z o. o. nr ref. sprawy A/F/1/2019, zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę 
formularzem asortymentowo-cenowym wraz z ofertą na część - zadanie nr 1 lub/i część - zadanie nr 
2 lub/i część - zadanie nr 3/ lub/i część - zadanie nr 4 lub/i część - zadanie nr 5 lub/i część - zadanie 
nr 6 lub/i część - zadanie nr 7 lub/i część - zadanie nr 8 lub/i część - zadanie nr 9 lub/i część - 
zadanie nr 10 lub/i część - zadanie nr 11 lub/i część - zadanie nr 12 lub/i część - zadanie nr 13 lub/i 
część - zadanie nr 14 lub/i część - zadanie nr 15 lub/i część - zadanie nr 16 lub/i część - zadanie nr 17 
lub/i część stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy. 

2.  Przedmiot Umowy musi być wydany Zamawiającemu fabrycznie nowy, w opakowaniach 
zamkniętych oryginalnie i w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przez cały okres obowiązywania Umowy towaru 
dopuszczonego do stosowania na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Ustawie 
o wyrobach medycznych oraz Prawie Farmaceutycznym. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 
§ 2 

1. Strony ustalają, że realizacja dostaw będzie odbywać się sukcesywnie, częściami zgodnie 
z wcześniejszym zamówieniem Zamawiającego, w terminie: 
a) zamówienia składane do godziny 12:00 będą zrealizowane tego samego dnia do godzinny 18:00; 
b) zamówienia składane po godzinie 12:00 będą zrealizowane w ciągu max 24 godzin od momentu 

przekazania zamówienia Wykonawcy. 
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Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, to nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po 
wyznaczonym terminie.  

2. Dostawy poszczególnych partii towaru następować będą na podstawie zamówień składanych przez 
Zamawiającego w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami 
komunikacji elektronicznej. Strony dopuszczają składanie zamówień przez Zamawiającego 
telefonicznie. Wykonawca niezwłocznie potwierdza (fax, e-mail) otrzymanie zamówienia. 
W przypadku odmowy realizacji zamówienia Wykonawca przesyła tę informację Zamawiającemu w 
formie fax lub e-mail. Odmowa realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych powinna 
zawierać uzasadnienie. Fakt otrzymania zamówienia Wykonawca potwierdza faxem lub e-mailem.  

3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot Umowy do Apteki Zamawiającego w Konstancinie Jeziorna 
przy ul. Gąsiorowskiego 12/14, na własny koszt. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w pełnym zakresie zamówienia określonego 
w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr …. do Umowy, a Wykonawcy 
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony 
Zamawiającemu towar.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu leków, z pełnym zwrotem kosztów po cenach za 
jakie zostały zakupione, które z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie wykazują rozchodu, w 
terminie 3 miesięcy od daty dostawy. 

6. W przypadku konieczności zakupu leków nieuwzględnionych w formularzu asortymentowo-
cenowym, Zamawiający - celem realizacji obowiązków spoczywających na aptece, tj. zapewnienia 
dostępności leków (art. 43 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oaz wyrobów medycznych) - może dokonać ich zakupu u Wykonawcy, 
przy czym zamówienia takie będą realizowane na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszej 
umowie, w szczególności w zakresie terminów dostawy i płatności. 

7. W razie odmowy lub niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy leków zagrożonych dostępnością 
na terytorium RP zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia, Zamawiający będzie uprawniony do 
dokonania zakupu tych leków w innej hurtowni lub bezpośrednio u producenta. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie nie 
przekraczające kwoty: 

netto: ………….…..złotych (słownie: …………………………………….. złotych) 
VAT: ……………...złotych (słownie: ……………………………………... złotych) 
brutto: …………….złotych (słownie: …………………………………….. złotych). 

2. Wykaz cen jednostkowych przedmiotu Umowy stanowi formularz asortymentowo-cenowy będący 
załącznikiem nr …… do Umowy.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 7 ceny podane w załączniku nr …. do Umowy będą obowiązywały do 
czasu zrealizowania ostatniej dostawy i nie będą przedmiotem negocjacji. 

4. Podniesienie lub obniżenie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto. 
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne częściowo za każdą prawidłowo zrealizowaną 

i odebraną część zamówienia i zostanie ustalone na podstawie iloczynu liczby dostarczonych 
materiałów oraz cen jednostkowych określonych w załączniku nr .…. do Umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone po każdorazowym zrealizowaniu zamówienia, 
o którym mowa w  2 ust. 1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 60 dni  od 
daty doręczenia faktury Zamawiającemu, za każde z zamówień. Wartość każdego zamówienia 
obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego. 

7. W przypadku  promocji  i obniżenia cen jednostkowych przedmiotu zamówienia przedstawianych 
okresowo przez Wykonawcę wartość netto ulegnie obniżeniu, a to spowoduje odpowiednie 
obniżenie wartości brutto promowanych pozycji na fakturze.  

8. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć umowy. Wykonawca zrzeka 
się roszczeń w przypadku gdyby Zamawiający nie dokonał zakupu pełnego asortymentu. 
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9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy nr  …………………………..  
10. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
11.  Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

12. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, zgodnie z § 8 
Umowy. 

13. Na Wykonawcy ciąży ryzyko i odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty poszczególnych 
części przedmiotu umowy aż do chwili przyjęcia przedmiotu danego zamówienia przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

14. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty, kuriera, 
przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania tych 
podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest wyłącznie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego transport/przesyłkę. 

 
§ 4 

1. Ceny oferowanego przedmiotu zamówienia winny być zgodne z przepisami ustawy  
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a w szczególności z art. 9 tej ustawy i przepisami 
wydanymi na jej podstawie.  

2. W przypadku zaoferowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobu medycznego objętego refundacją, jego cena winna być ustalona zgodnie z aktualnym na 
dzień składania oferty obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ww. 
ustawy.  

3. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy  
w związku ze zmianą cen, tj.: 
1) w przypadku obniżenia dla świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych maksymalnej ceny zakupu produktów leczniczych ujętych  
w wykazie refundowanych leków, dietetycznych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, poniżej ceny zawartej  
w umowie, Zamawiający dokonywać będzie zakupu produktu po cenie wynikającej  
z wprowadzonej urzędowo zmiany, obowiązującej w dniu wystawienia faktury;  

2) w przypadku umieszczenia produktu leczniczego objętego umową na liście leków 
refundowanych dotychczas nią nieobjętego, jego cena może ulec zmianie, jednak do wysokości 
nie wyżej niż wynikająca z art. 9 ust. 1 ww. ustawy. 

4. Dokonanie waloryzacji w przypadkach, o których mowa w ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy, jednakże wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających 
zaistnienie podstawy prawnej do dokonania waloryzacji.  

5. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie znajduje zastosowania, gdy w ramach 
umowy produkt jest oferowany w niższej cenie.   

6. W przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu objętego umową, Zamawiający 
będzie dokonywał zakupu po cenie określonej w formularzu asortymentowo-cenowym załączniku 
nr …. do umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów 
wskazanych w tabelach asortymentowo – cenowych, stanowiących załącznik nr …. do umowy a 
wynikające ze zmiennej i niemożliwej do przewidzenia liczby pacjentów leczonych określonymi 
produktami leczniczymi, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy. 

8. W przypadku zaprzestania wytwarzania lub okresowego wstrzymania wytwarzania produktu 
będącego przedmiotem umowy, dopuszcza się po uzgodnieniu, zastąpienie produktu objętego 
niniejszą umową odpowiednikiem, pod warunkiem że będzie on równoważny pod względem 
zastosowania, składu, dawki, postaci za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 
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9. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie wielkości opakowania, po cenach jednostkowych 
proporcjonalnych do wielkości opakowania z zachowaniem proporcjonalności stosunku do ceny 
objętej umową. 

10. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę lub producenta cen promocyjnych lub 
upustów. Obniżenie cen nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje za pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Podstawą do naliczenia dodatkowego rabatu jest cena zawarta w 
Umowie lub najniższa cena w hurtowni obowiązująca w dniu zakupu. 

11. Zaistniałe okoliczności wymienione w ust. 7-10 nie wymagają sporządzania aneksu.  
12. W przypadku wycofania z obrotu jakiegokolwiek produktu objętego umową Wykonawca 

zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem  
o niemożliwości dostarczenia tego produktu z powyższej przyczyny. 

 
§ 5 

1. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności z zamówieniem w dostarczonej części 
przedmiotu Umowy, Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia: 
1) sporządzi stosowny protokół na ww. okoliczności, 
2) powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany jest bezzwłocznie i nieodpłatnie usunąć wady, 

braki lub niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. W przypadku zastrzeżeń wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 

płatności faktury, do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego. W tym przypadku 
zapłata następuje w terminie 60 dni od dnia dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego. 

3. Termin dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego lub zgodnego z zamówieniem 
określają wspólnie przedstawiciele obu Stron, z tym, że nie może on być dłuższy niż 72 godziny 
licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wadach lub brakach towaru lub 
niezgodnościach.  

4. Wymiany i dostawy towaru Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty. 
5. Do zgłaszania wad przedmiotu zamówienia nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego 

z tytułu rękojmi dotyczące obowiązku niezwłocznego zbadania rzeczy, a wszelkie wady będą 
zgłaszane zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
§ 6 

Termin przydatności do użytku asortymentu objętego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 
12 miesięcy od dnia dostawy. 
 

§ 7 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczane leki, aż do chwili dokonania odbioru 
danej dostawy przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 
Umowy; 

2) za zwłokę w dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% od wartości 
brutto niedostarczonej na czas zamówionej części zamówienia za każdą godzinę zwłoki, jeżeli 
opóźnienie trwało nie dłużej niż 48 godzin i 0,2 % ww. wartości za każdą następną godzinę  
zwłoki powyżej 48-ej godziny;  

3) za zwłokę w usunięciu wad lub niezgodności stwierdzonych przy odbiorze towaru (zgodnie z § 2 
Umowy) - w wysokości 1 % wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki 
licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2 % 
ww. wartości za każdy następny dzień opóźnienia powyżej 7-ego dnia.  
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2. W każdym przypadku zastrzeżenia kary umownej w umowie na rzecz Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. W szczególności, zapłata którejkolwiek z kar umownych 
określonych w ust. 1 pkt 2 lub 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary określonej w ust. 
1 pkt1. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, bez odrębnego wzywania go do zapłaty.  

5. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą złożenia Wykonawcy oświadczenia o jej naliczeniu.  
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania zobowiązań objętych umową. 
7. W razie opóźnienia w dostawie w stopniu uznanym przez Zamawiającego za zagrażający jego 

prawidłowemu funkcjonowaniu, Zamawiający jest uprawniony do nabycia niedostarczonego towaru 
u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający jest uprawniony 
do obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą w kosztach nabycia tego towaru u innego dostawcy. 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o dokonaniu zakupu awaryjnego  
u innego dostawcy. W przypadku, o którym mowa powyżej, kara umowna określona w ust. 1 pkt 2 
jest liczona do momentu realizacji dostawy przez innego dostawcę.  

 
§ 9  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w następujących 
przypadkach: 
1) Wykonawca trzykrotnie nie wykonał dostawy cząstkowej w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1; 
2) w razie jednorazowej rażącej zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy cząstkowej, tj. 

przekraczającej 96 godzin, a w przypadku zamówień „cito” – przekraczającej 24 godziny 
3) Wykonawca trzykrotnie dostarczył towar niezgodnie z zamówieniem, dostarczył towar wadliwy 

lub inny niż wskazany w ofercie; 
4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązek niezwłocznego poinformowania  

o odmowie realizacji zamówienia cząstkowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 ; 
5) suma kar umownych, o których mowa w § 8 przekroczy 20 % łącznej kwoty wynagrodzenia 

określonej w § 3 ust. 1;  
6) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, lub złożono wobec niego wniosek o wszczęcie 

postępowania likwidacyjnego, upadłościowego bądź naprawczego; 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej w terminie 

do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o 
odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.  

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w 
§ 8 Umowy. 

§ 10 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 
2. Ze strony Wykonawcy – (imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail) 
3. Ze strony Zamawiającego – (imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail) 
4. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się 

poprzez pisemne zgłoszenie i nie stanowi zmiany Umowy. 
5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pracowników Wykonawcy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko. 
 

§ 11 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od daty jej podpisania lub do wyczerpania 

kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy - w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako 
pierwsze. 
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2. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.). 

 
§12 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy 
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie Wykonawcy 
bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

 
§ 13 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania 

ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej Umowy: 
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 

VAT, przy czym podniesienie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto, a ich obniżenie 
spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto;  

2) zmiana miejsca dostaw, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, których 
nie można było przewidzieć, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenia go,  w sytuacji nie zrealizowania całego 
asortymentu będącego przedmiotem umowy w pierwotnym terminie przy czym zmiana ta nie 
może prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);  
5) w razie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; w tym przypadku zmiana umowy może nastąpić w zakresie 
niezbędnym celem dostosowania zapisów umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 14 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 

wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób 
i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
dostępnych publicznie; 
1) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
2) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
3) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 
przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić 
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
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2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 

umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach 
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych 
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie 
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie komisyjnie usunie Informacje Poufne z wszelkich nośników danych lub 
komisyjnie zniszczy nośniki zawierające takie informacje, bądź nieodpłatnie przekaże 
Zamawiającemu wszelkie nośniki, na których zapisane są  Informacje Poufne. 

 
§ 15 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez 
zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, 
spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 17 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik: 

1) formularz asortymentowo-cenowy; 
2) formularz asortymentowo-cenowy na płycie CD lub innym nośniku danych; 
3) oferta Wykonawcy 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 

Nazwa i adres wykonawcy 
/pieczęć Wykonawcy/ 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE* 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa leków dla potrzeb 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” nr ref. sprawy: A/F/1/2019 
 
Stosownie do zapisów art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczam/my, że: 
 

** NIE NALEŻĘ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z 
innym wykonawcą, który złożył ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu. 

  
 

** NALEŻĘ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z innym 
wykonawcą, który złożył ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu, tj.:  

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

 

.....................                    ...........................................   ................................................... 
         data                           imię i nazwisko                       podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 
* W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, każdy z Wykonawców musi wykazać 
brak podstaw wykluczenia. 
** należy właściwe zaznaczyć, a przy opcji drugiej podać wymagane informacje 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
 

Nazwa i adres wykonawcy 
/pieczęć Wykonawcy/ 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ROZDZ. VII UST. 4 PKT 2 LIT. E-G 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji Sp. z o. o.” nr ref. sprawy: A/F/1/2019 prowadzonym przez Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji Sp. z o. o., w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że: 
a) wobec ww. podmiotu został/ nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 

 
W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności. 
b) wobec ww. podmiotu nie orzeczono/ orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne, 
c) Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

 
............................, dn. .................... 
         ………………………………………………
        podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 



Załącznik nr. 2
PAKIET NR 1 Leki różne 1

L.P. Nazwa Odpowiednik J.M. Ilość
Cena 

jednostkow
a netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
netto Wartość brutto

1 Accupro 10mg 30tabl op 4
2 Accupro 20mg op 4
3 Accupro 5mg 30tabl op 2
4 Acenocumarol 1mg x60 tbl op 2
5 Acenocumarol 4mg x60 tbl podzielne op 2
6 Acidum Folicum 15mg x30 tbl op 30
7 Acidum Folicum 5mg x30 tbl op 25
8 Aclotin 250mg 20tabl op 3
9 Adrenalinum 0,1 1mlx10amp op 20

10 Aescin  żel  40g op 10
11 Aescin 20mg  x90tbl op 5
12 Aethylum Chloratum 70g   aer. op 5
13 Alantan maść 30g op 45
14 Alantan plus krem 35g op 55
15 Alax x20 tbl. op 35
16 Amitryptylinum 10mg x 60 tbl. op 5
17 Amitryptylinum 25mg x 60 tbl. op 3
18 Amizepin 0,2g x50 tbl op 7
19 Amizepin 0,4g x50 tbl op 3
20 Aphtin krople 10ml op 5
21 Argosulfan 2% 400g  krem op 4
22 Argosulfan 2% 40g  krem op 25
23 Asentra 100mg tabl powl. 28tabl op 8
24 Asentra 50mg tabl powl. 28tabl op 60
25 Asmag forte 50tbl op 120
26 Atram 12,5 mg x 30 tabl. op 20
27 Atram 25 mg x 30 tabl. op 6
28 Atram 6,25 mg x 30 tabl. op 20
29 Atropinum sulfur 0,5mg/mlx10amp op 6
30 Atropinum sulfur 1mg/mlx10amp op 35
31 Atrovent aer.200mcg/10ml 200dawek op 5
32 Atroventroztw. Do inh. 0,25/ml 20ml op 10
33 Bebilon Nutrition 135g op 15



34 Bemecor 0,1mg 30tabl op 5
35 Benfogamma 50mg 50draż op 8
36 Berodual N aer.200dawek op 3
37 Berodual płyn 20ml op 2
38 BerotecN 10 aer 200dawek op 4
39 Betadine maść  10% 30g op 2
40 Betaloc inj 0,005g/5ml x5amp op 6
41 Betaserc  24mg x 60tbl op 8
42 Biodacyna 0,3% gtt.opht. op 4
43 Bisacodyl  x5  supp op 45
44 Biseptol 960*10tbl op 10
45 Bisocard 10mg x30 tbl op 25
46 Bisocard 2,5mg x30 tbl op 45
47 Bisocard 5mg x30 tbl op 85
48 Butapirazol czopki*5szt op 30
49 Calcium chloratum 10% inj 0,1/1m  x10amp Op 5
50 Calcium gluconatum 10% 10mlx10amp op 2
51 Calperos 1000mgx100tbl op 12
52 Calperos 500mgx30 op 70
53 Captopril 12,5mgx30 tbl op 10
54 Captopril 25mgx40 tbl op 20
55 Carbo med.0,3x20 tbl op 15
56 Cardura XL 4mg 30tabl op 8
57 Cathegell z lidocainą 12,5g x 25tub op 25
58 Cavinton 5mg *50tabl op 5
59 Cerutin *125tabl op 185
60 Cetirizinum 10mg x20tbl op 35
61 Cilazapril 1mg x30tbl op 5
62 Cilazapril 2,5mg x30tbl op 5
63 CITAL 20MG *28TABL op 40
64 Clemastin 1mg x 30 tbl. op 35
65 Clemastin 2mgx5amp op 10
66 Clotrimasol 1% krem  20g op 60
67 Clotrimazol 100mgx6 tbl vag. op 10
68 Clotrimazol 500mgx1 tbl vag. op 3
69 Co-Valsacor 0,16g+0,0125g x28tabl op 5
70 Co-Valsacor 0,16g+25mg x28tabl op 5
71 Coaxil 0,0125 x30tbl op 5



72 Concor 2,5mg*30tabl op 15
73 Concor 5mg*30tabl op 10
74 Concor cor 1,25mg*30tabl op 15
75 Convulex 300mg*100kaps op 3
76 Convulex 500mg*100kaps op 3
77 Convulex sir 50mg/ml Flak 3
78 Corhydron  25mgx5amp op 20
79 Corhydron 100mgx5amp op 50
80 Cyclo3fort x30tbl op 5
81 Cyclonamine 0,25gx30 tbl op 10
82 Cyclonamine 12,5% 2mlx5amp op. 10
83 Czopki glicerynowe 2g*10szt op 150
84 Dafalgan codein 16tabl op 20
85 Deflegmin 75mg ret *10kaps op 180
86 Depo Medrol 40mg/mlx1fiol fiol 5
87 Dexamethason 0,5mg x20 tbl op 3
88 Dexamethason 1mg x20 tbl op 3
89 Dexaven 4mg/mlx10amp op 8
90 Dexaven 8mg/2mlx10amp op 20
91 Diaprel  MR 30mg*60 tabl op 4
92 Diaprel  MR 60mg*30 tabl op 4
93 Diclofenac 100mg x10supp op 5
94 Diclofenac 50mg x10 supp op 5
95 Dicloratio 0,075g+0,02g /2ml *3amp op 120
96 Dicloreum 75mg /3ml 6amp op 3700
97 Dicloziaja żel 0,01g/g 100g op 1000
98 Dicortinef zaw. 5Ml op 18
99 Digoxin 0,1mgx30 tbl op 5

100 Digoxin 0,25mgx30 tbl op 5
101 Digoxin 0,5mg/2mlx5amp op 4
102 Diprophos inj 0,007g/1mlx5amp op 100
103 Dobutaminum 250mg*1fiol Fiol 10
104 Dopaminum hydrochl. 4% 0,2/5mlx10amp op 10
105 Dulsevia 30mg 28 caps dojel. OP 12
106 Dulsevia 60mg 28 caps dojel. op 5
107 Duspatalin ret.200mg 30caps op 5
108 Ebrantil 25mg/5ml*5amp Op 2
109 Efectin ER 37,5 28kaps op 5



110 Efectin ER 75 28kaps op 15
111 Eliquis 2,5mg 60tabl op 4
112 Eliquis 5mg 60tabl op 4
113 Encorton 10mg x20 tbl op 20
114 Encorton 1mgx20tbl op 5
115 Encorton 20mg x20 tbl op 10
116 Encorton 5mg x20 tbl op 4
117 Enema 150ml wlewka op 80
118 Enterol 250*50caps op 60
119 Escitalopram 10mg 28tabl op 10
120 Escitalopram 20mg 28tabl op 10
121 Espumisan 100caps 0,05x100caps op 85
122 Euphyllin Long 200mg*30kaps op 8
123 Euthyrox 100mg*100tabl op 5
124 Euthyrox 100mg*50tabl op 5
125 Euthyrox 25mg*100tabl op 5
126 Euthyrox 25mg*50tabl op 5
127 Euthyrox 50mg*100tabl op 5
128 Euthyrox 50mg*50tabl op 10
129 Euthyrox 75mg*100tabl op 5
130 Euthyrox 75mg*50tabl op 5
131 Fenistil żel 30g op 25
132 Flegamina 8mg x40 tabl op 50
133 Fluconazol 100mg 28tbl op 2
134 Fluconazole 150ml  syrop Flak 6
135 Formalini roztw. 10% a1litr buforowany op 3
136 Formoterolum caps do inh.0,012mgx60szt op 6
137 Fragmin 5000jm *10amp-strzyk op 5
138 Furaginum 50mgx30 tbl op 115
139 Gabapentin 100mgx100caps op 40
140 Gabapentin 300mgx100caps op 30
141 Gabapentin 400mgx100caps op 10
142 Gastrolit 4,15gx15 sasz. op 30
143 Gelat.Alum.Phosph. 250ml Flak 5
144 Gentamycin 0,3% 5ml krople op 10
145 Glucobay 100mg*30tabl op 10
146 Glucosum 20% 10mlx10amp op 10
147 Glucosum 40% 10mlx10amp op. 10



148 Glukoza 1 WW*10sasz op 6
149 Gopten 2,0 28caps op 8
150 Granugell 15g op 15
151 Gutron 2,5mg 20tabl op 10
152 Gynalgin *10szt op 5
153 Haloperidol 10ml krople Flak 5
154 Haloperidol 1mg x40 tbl op 2
155 Haloperidol 5mg x30 tbl op 2
156 Haloperidol 5mg/mlx10amp op 2
157 Hedrin 50ml op 4
158 Hemofer prol x30 draż. op 30
159 Hemorol x12 supp op 25
160 Hydrocortison 0,02 x20 tbl. op 2
161 Hydrocortisonum  1%  krem  15g op 45
162 Hydroxizinum 10mgx 30 draż op 120
163 Hydroxyzinum 0,1x5amp op 10
164 Hydroxyzinum 250ml syrop Flak 65
165 Hydroxyzinum 25mg x30 tbl op 80
166 Ibuprofen sir 100mg/5ml 100ml Flak 15
167 Ibuprofen tbl. Powl. 0,2g*60tbl op 100
168 Ins.ludzka dwufazowa 30/70 100j.m./ml*5x3ml Op 4
169 Ins.ludzka dwufazowa40/60 100j.m./ml*5*3mlll Op 4
170 Ins.ludzka dwufazowa50/50 100j.m./ml*5*3ml Op 4
171 Ins.ludzka isophanowa 100j.m./ml*5*3mlll Op 4
172 Ins.ludzka neutralna 100j.m./ml*5*3mlll Op 4
173 Iruxol mono maść 20g op 5
174 Isoptin 40mg*40tabl op 5
175 Isoptin 80mg*40tabl op 5
176 Isoptin SR 120mg*40tabl op 4
177 Kaldyum 600mg*100kaps op 20
178 Kalipoz prol. 0,75 x60 tbl op 180
179 Kalium chloratum 15% 10mlx10amp op 3
180 Kalium eff.3,0 x20 torebek b/cukru op 30
181 Ketrel 0,1g*60tabl op 4
182 Ketrel 25mg*30tabl op 65
183 Kreon 10000j.*50kaps op 5
184 Kreon 25000j. *20kaps op 10
185 Krople żołądkowe 35g Flak 50



186 Lacipil 2mg*28tabl op 3
187 Lacipil 4mg*28tabl op 10
188 Lacrimal 2x5ml op 10
189 Lactulosum 150ml sir Flak 50
190 Lactulosum 500ml sir Flak 65
191 Lamitrin 100mg *30tabl op 3
192 Lamitrin 50mg *30tabl op 20
193 Levonor 1mg/mlx10amp op 2
194 Lidocaina 10% aer.38g op 6
195 Lignocainum h/chlor.2% żel  typ U op 35
196 Lignocainum hydrochlor. 1% 2mlx10amp op 6
197 Lignocainum hydrochlor. 2% 20mlx5fiol/szkło/ op 15
198 Lignocainum hydrochlor. 2%2mlx10amp op 90
199 Linomag krem 30g op 30
200 Linomag maść 30g op 35
201 Lioton 1000 żel 100g op 35
202 Lipanthyl 267M *30kaps op 2
203 Lipanthyl Supra 160 *30kaps op 3
204 Lipanthyl Supra 215 *30kaps op 3
205 Lisiprol 10mg 28tabl op 12
206 Loperamid 2mg x30 tbl op 50
207 Loratadyna 10mg 30tabl op 10
208 Lorista 50mg*28tabl op 5
209 Lozap 50 mg x 30 tabl. op 12
210 Madopar 125mg*100caps op 10
211 Madopar 250mg*100caps op 5
212 Madopar 62,5mg*100tbl rozp op 10
213 MadoparHBS 125mg *100caps op 10
214 Meloksam 15mgx20tbl op 5
215 Meloksam 7.5mgx20tbl op 5
216 Metafen 0,2g+0,325g *10tabl op 30
217 Metformax 0,5g x60 tbl op 45
218 Metformax 850mg 60tbl op 20
219 Metformax SR 1000mg 60tabl op 3
220 Metformax SR 500mg 30tabl op 20
221 Metformax SR 750mg op 2
222 Metformax1000mg x30tbl op 25
223 Metindol retard 75mg*25tbl op 15



224 Metizol 5mg x50 tbl op 5
225 Metypred 16mgx30tbl op 10
226 Metypred 4mgx30tbl op 15
227 Mianserin 0,01x30tbl op 10
228 Mianserin 0,03x20tbl op 5
229 Milurit 100mg x 50 tbl. op 20
230 Milurit 300mg x 50 tbl. op 12
231 Minirin 0,1mg/5mlaer.do nosa op 2
232 Molsidomina 2mg x30 tbl op 5
233 Molsidomina 4mg x30 tbl op 5
234 Movalis  7,5mg 20tabl op 5
235 Movalis  inj. 15 mg/1,5 ml  x  3 amp. op. 15
236 Mydocalm Forte 150 30TABL op 16
237 Naloxonum hydrochlor.0,4mg/mlx10amp op 5
238 Naproxen 250mg 30tabl op 3
239 Naproxen 500mg 30tabl op 4
240 Nedal 5mg*28tabl op 5
241 Neomycinum aer 55ml op 20
242 Nifuroksazyd 200mg x12 tbl op 15
243 Nimesil 100mg gran*30sasz op 85
244 Nimvastis 1,5mg 28tabl rozp op 10
245 Nimvastis 3mg 28tabl op 3
246 Nitrendypina 10mgx30 tbl op 28
247 Nitrendypina 20mg 30tabl op 25
248 Nitrendypina 20mgx30 tbl op 38
249 Nitromint aer.11g 200dawek op 20
250 Nutilis clear Powder 300g op 35
251 Nystatyna tabl powl. 500000jm*16tabl op 5
252 Nystatyna zaw.2 400 000jm/5g*24ml16tabl op 6
253 Olejek sosnowy 10ml op 30
254 Olejek świerkowy 10ml op 6
255 Olfen 75mg inj a 2ml*5amp op 35
256 Olfen 75mg SR *30tabl powl op 55
257 Olfen SR100mg 20TABL op 18
258 Omnic 0,4*30kaps op 18
259 Ondansetron 4mg 2mg/ml 5amp a 2ml op 80
260 Oxycardil  120tabl*30tabl op 4
261 Oxycort aer.55ml op 5



262 Panthenol spray 130g op 15
263 Papaverinum hydrochlor. 40mg/2mlx10amp op 4
264 Paracetamol 0,25 x10supp op 10
265 Paracetamol 0,5 50tabl op 140
266 Paracetamol 0,5 x10 supp op 10
267 Paracetamol Kabi 10mg/ml a100ml*10flak op 480
268 Parogen 20mg op 5
269 Pasta cynkowa 20g op 3
270 Perlinganit 0,01g/10ml x10amp Op 2
271 Pernazyna 25mg x 20 tabl op 5
272 Phenazolinum x10amp op. 4
273 Pimafucin krem 30g op 5
274 Pimafucort krem 15g op 5
275 Pimafucort maść 15g op 10
276 Polstigminum 0,5mg/mlx10amp op 15
277 Pradaxa 110mg*180kaps op 5
278 Pradaxa 150mg*180kaps op 7
279 Preductal MR 35mg*60tabl op 15
280 Prestarium 10mg*30tabl op 5
281 Prestarium 5mg x30tbl op 25
282 Primacor 10mg*60tabl op 8
283 Pritor 80mg*28tabl op 6
284 Promazin 100mg x60tbl op 4
285 Promazin 25mgx60 draż. op 4
286 Promazin 50mgx60 draż. op 4
287 Propranolol 10mg x50 tbl op 5
288 Propranolol 1mg/1mlx10amp op 3
289 Propranolol 40mg x50 tbl op 8
290 Protifar prosz.diet 225g op 12
291 Pulmicort do nebul.0,125mg/ml x20amp op 3
292 Pulmicort do nebul.0,250mg/ml x20amp op 3
293 Reparil draż.0,02g * 40draż op 25
294 Reparil żel N 40g op 130
295 Rispolept 1mg op 12
296 Rivel żel 30g op 10
297 Rytmonorm roztw. Do wstrz.3,5mg/ml*10amp a1ml op 5
298 Rywastygmina 4,6mg/24h 30plast op 6
299 Rywastygmina 49,5mg/24h 30plast op 3



300 Sachol żel  10g op 10
301 Salbutamol amp.0,5mg/ml*10amp op 3
302 Sebidin Plus*16 tbl op 400
303 Seni Care pianka do mycia op 130
304 Serevent Dysk 50mcg *60dawek op 3
305 SIMVACARD 10 mg x 28 tabl. op 60
306 SIMVACARD 20 mg x 28 tabl. op 120
307 Sirdalud 4mg x30tbl op 20
308 Sirdalud 6mg x30tbl op 12
309 Sorbifer Durules tbl o przedł. Uwaln.*50tabl op 20
310 Spironol 100mg x20 tbl. op 6
311 Spironol 25mg x100 tbl. op 25
312 Spironol 25mg x20tbl. op 5
313 Sudocrem 250g op 15
314 Sulfacetamid 10% x12 szt krople op 50
315 szczep.p. Tężcowa ads.0,5ml X 1fiol Fiol 6
316 Tardyferon *30tabl op 20
317 Tegretol CR 0,4x30tbl op 6
318 Telmizec 80mg 28TABL op 19
319 Theophyllinum 300 mg x 1 fiol. A 250 ml flak 10
320 Theospirex retard.300mgx50tabl op 10
321 Thiocodin x10tbl op 15
322 Thiogamma 600 30tabl op 5
323 Tialorid Mite x50 tbl op 5
324 Tialorid x 50 tbl op 5
325 Tisercin25mg*50tbl op 15
326 Tolperis 50mg*30tabl op 25
327 Toramide 10mg op 20
328 Toramide 5mg*30tabl op 50
329 Torecan 6,5mg x50 tbl. op 5
330 Torecan 6,5mg x6  supp op 10
331 Torvacard 10 mg x30 tabl. op 80
332 Torvacard 20 mg x 30 tabl. op 120
333 Torvacard 40 mg x 30 mg op 36
334 Traumon żel 0,1g/g 50g op 35
335 Triderm krem 15g op 6
336 Triderm maść 15g op 8
337 Trilac 30caps op 190



338 Trileptal 300mg*50tabl op 5
339 Trittico CR tabl o przedl. Uwaln. 0,075g*30tabl op 10
340 Trittico CR tabl o przedl. Uwaln. 0,15*20tabl op 6
341 Ubretid 5mg*20tbl op 10
342 Urosept x 60 draż. op 25
343 Valsacor 160 *28tabl op 10
344 Valsacor 80 *28tabl op 15
345 Vetira 0,75g *50tabl op 10
346 Vetira 1000mg *50tabl op 15
347 Viregyt K 100mg*50kaps op 2
348 VIT A krople 50000JM *10ML Flak 35
349 Vit. B12 1000mg/2mlx5amp op 5
350 Vit. B12 100mg/mlx10amp op 5
351 Vitacon 10mg x30tbl op 2
352 Vitaminum  B6  0,05g x 50tbl op 10
353 Vitaminum B comp.x 50 tbl op 20
354 Vitaminum C 0,2 x50tbl op 80
355 Voltaren Emulgel 1% 100g op 40
356 Warfarinum 3mg*100tbl op 3
357 Warfarinum 5mg*100tbl op 3
358 Woda utleniona 1000g op 6
359 Woda utleniona 100g op 200
360 Xarelto 15mg *100tabl op 10
361 Xarelto 20mg *100tabl op 15
362 Zahron 10mg *28tabl op 40
363 Zahron 20mg *28tabl op 25
364 Zahron 5mg *28tabl op 20
365 Ziaja oliwka do masażu 500ml op 65
366 Zoxon  1 TBL.30X1MG op 36
367 Zoxon  2 TBL.30X2MG op 60
368 Zoxon  4 TBL.30X4MG op 60
369 Zyrtec 10mg *30tabl op 30

RAZEM

Dopuszcza się awaryjne stosowanie zamienników pod 
warunkiem tego samego składu chemicznego oraz tego 
samego zakresu rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy



PAKIET NR 2 Leki zaw. subst.odurzające i psychotropowe         

L.P. Nazwa Odpowiednik J.M. Ilość

Cena 
jednostko
wa netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1 Clonazepam 0,5mg x30 tbl op 2
2 Clonazepam 1mg/1ml x10amp op 10
3 Clonazepam 2mg x30 tbl op 2
4 Dormicum 7,5mg x10tbl op 40
5 Ephedrinum HCl 0,025g/1ml x10amp op 42
6 Estazolam 2mgx20tbl op 8
7 Fentanyl roztw.do wstrz.0,1mg/2ml 50amp a 2ml op 22
8 Ketanest 10 200mg/20mlx5fiol op. 2
9 Midanium 50mg/10mlx5amp. op. 2

10 Midanium 5mg/5ml x10amp op 20
11 Morphini Sulfas 0,01g/ml roztw.do wstrz.*10amp op 55
12 Morphini Sulfas 0,02g/ml roztw.do wstrz.*10amp op 35
13 Morphini Sulfas 0,1% Spinal roztw.do wstrz.*10amp op 9
14 Nasen 10mg x 20 tbl. op 120
15 Oxazepam 10mgx20tbl op 2
16 Oxycontin 40mg*60tabl op 1
17 OxyNorm 10mg/ml *10amp a 1ml op 20
18 Relanium 10mg x5amp op. 15
19 Relanium 2mg x20tbl op 2
20 Relanium 5mg x20tbl op 5
21 Relsed mikrowlew.doodb.2mg/ml *5wlewek op 1
22 transtec35mcg/h 5 plast op 10
23 transtec52,5mcg/h 5 plast op 1

Razem

Dopuszcza się awaryjne stosowanie zamienników pod 
warunkiem tego samego składu chemicznego oraz tego 
samego zakresu rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy



PAKIET NR 3 Antybiotyki wybrane

L.P. Nazwa
Odpowied
nik J.M. Ilość

Cena 
jednostko
wa netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1
Vancomycin MIP 1,0* 5fiol / z zrejestrowaną 
możliwością podania doustnego/ szt. 10

2 Meronem 0,5x10amp op 2

4 Tazocin 4,5x10fiol. szt. 2

5 Tienam 500mg*10flak Op 2
1 Clindamycinum fiol.600mg*5fiol op 5
2 Colistin 1mln.j.m.*20fiol op 2
3 Dalacin C 300mg*16caps op 6
4 Doxycyclinum 0,1g x10 fiol fiol 2
5 Doxycyclinum 0,1gx10kaps op 8
6 Duomox tbl 1g*20tabl rozp. op 35
7 Gentamycin inj 40mg/ml a 1ml*10amp op 5
8 Gentamycin inj 80mg/2ml a 2ml*10amp op 65
9 Klabax 500mg *20tabl.powl.. op 28

10 Clarithromycinum 500 mg x 1 fiol op 20
11 Maxipime 1g *1fiol fiol 10
12 Maxipime 2g *1fiol fiol 10
13 Monural 3g*1sasz op 36
14 Proxacin 1% konc. 0,01g/ml 10fiol*20ml op 5
15 Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml flak 30
16 Ciprofloxacin Kabi 400mg/200ml flak 65
17 Sumamed 500MG*3TABL op 12
18 Xifaxan 200mg 28tabl op 15
19 Nolicin 0,4g *20tabl op 120

Razem

 Dopuszcza się awaryjne stosowanie 
zamienników pod warunkiem tego samego 
składu chemicznego oraz tego samego 
zakresu rejestracji Podpis i pieczęć Wykonawcy



PAKIET NR 4 Leki różne 2

L.P. Nazwa
Odpowied

nik J.M. Ilość
Cena 

jednostko
wa netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość netto
Wartość 

brutto

1 Aqua pro inj,10mlx100amp op 5
2 Baclofen 10mg*50tabl op 80
3 Baclofen 25mg*50tabl op 25
4 Biodacyna 250mg/ml 2ml*1fiol op 2
5 Biodacyna 250mg/ml 4ml*1fiol op 20
6 Biofazolin1g inj doz/dom.*1fiol op 1600
7 Biofuroxym 1,5g*1fiol op 20
8 Bioracef 500mg*10tabl op 25
9 Cipronex 500mg*10tabl op 50

10 Debretin 100mg *30tabl op. 40
11 Enarenal 10mg*60tabl op 12
12 Enarenal 20mg*60tabl op 18
13 Enarenal 5mg*60tabl op 12
14 Espiro 25mg 30tabl op 6
15 Espiro 50 30tabl op 18
16 Furosemid 20mg/2mlx50amp op 1
17 Furosemid 20mg/2mlx5amp op 20
18 Furosemid 40mg*30tabl op 65
19 Heviran 400mg*30tabl Op 3
20 Heviran 800mg*30tabl Op 4
21 Hydrochlorothiazidum 12,5mg*30tabl Op 16
22 Hydrochlorothiazidum 25mg*30tabl Op 12
23 Indapen 2,5mg*30tabl op 5
24 Indapen SR 1,5mg*30tabl op 80
25 Magnesium sulfur.20% 10mlx10amp op 5
26 Memotropil 1200mg*60tabl op 5
27 Memotropil 800mg*60tabl op 5
28 Metocard 100mg*30tabl op 5
29 Metocard 50mg*30tabl op 50



30 Metoclopramidum *50tabl op 12
31 Metoclopramidum 10mg/2mlx5amp op 50
32 Metronidazol 0,5%x100ml Flak 60
33 Metronidazol 250mg*20tabl op 20
34 Natrium Bicarbonicum 8,4% a 20ml*10amp op 8
35 Natrium chlor 0,9% 10mlx100amp/tworz./ pro inj Op 20
36 Natrium chlor 0,9% 5mlmlx100amp/tworz/pro inj op 10
37 Natrium chlor 10% 10mlx100amp op. 5
38 Polfenon 150mg*20tabl op 5
39 Polfenon 150mg*60tabl op 18
40 Polfilin 0,1/5mlx5amp  op. 5
41 Polfilin 400mg *60tabl op 10
42 Polocard 150mg*60tabl Op 30
43 Polocard 75mg*60tabl Op 75
44 Polopiryna S 20tabl op 20
45 Poltraml 100mg*30tabl op 5
46 Poltraml 100mg/1mlx5amp op 6
47 Poltraml 50mg*20tabl op 35
48 Poltraml 50mg/1mlx5amp op 15
49 Poltraml Combo*60tabl op 65
50 Polprazol 20mg 28caps op 260
51 Pramolan 0,05g*20tabl op 6
52 Pyralginum 1g/2ml*5amp op 1550
53 Pyralginum 2,5g/5ml*5amp op 40
54 Pyralginum 500mg*12tabl op 20
55 Ranigast 0,05% x 1flak Fiol. 10
56 Ranigast 150mg*60tabl op 20
57 Scorbolamid *20draż op 120
58 Vitacon 10mg/1mlx10amp op 5

Razem

 Dopuszcza się awaryjne stosowanie zamienników pod 
warunkiem tego samego składu chemicznego oraz tego 
samego zakresu rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy



PAKIET NR 5   Leki przeciwzakrzepowe

L.P. Nazwa Odpowiednik J.M. Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość netto Wartość brutto

1 Fraxiparine   0,3 ml.  x  10 amp. op. 5
2 Fraxiparine   0,4 ml.  x  10 amp. op. 50
3 Fraxiparine   0,6 ml.  x  10 amp. op. 40
4 Fraxiparine   0,8 ml.  x  10 amp. op. 2
5 Fraxodi  0,6 ml  x 10ampułkostrzyk. op. 2
6 Fraxodi  0,8 ml  x 10ampułkostrzyk. op. 2
7 Fraxodi  1,0 ml  x 10ampułkostrzyk. op. 2

 Razem

 Dopuszcza się awaryjne stosowanie 
zamienników pod warunkiem tego samego 
składu chemicznego i tego samego zakresu 
rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy



PAKIET NR 6  Albuminy

L.P. Nazwa
Odpowied

nik J.M. Ilość
Cena 

jednostko
wa netto

Cena 
jednostkowa 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

1 Albumina ludzka 20% 50ml fl 4
2 Albumina ludzka 20% 100ml fl 10

RAZEM

 Dopuszcza się awaryjne 
stosowanie zamienników pod 
warunkiem tego samego składu 
chemicznego oraz tego samego 
zakresu rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy



 PAKIET NR 7 Płyny infuzyjne
 

L.P. Nazwa
Odpowied

nik J.M. Ilość
Cena 

jednostko
wa netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość netto Wartość brutto

1 Aqua pro inj. fl 500ml op z 2 port 40
2 Dextran 40 tys. j. 500ml but. Lub worek 10

3 Dextran 70 tys.j. 500Ml
BUT LUB 
WOREK 10

4 Glucosum 10% 500ml op z 2 port 60
5 Glucosum 20% 500ml op z 2 port 10
6 Glucosum 5% 500ml op z 2 port 200
7 Glucosum/NaCl 1+1 500ml op z 2 port 40
8 Geloplasma 500ml op z 2 port 60

10 Mannitol 20% 100ml but. Lub worek 30

11 Natrium chloratum 0,9% 1000ml

Worek lub 
butelka z 

podziałką co 
100ml 100

12 Natrium chloratum 0,9% 100ml op z 2 port 2700
13 Natrium Chloratum 0,9% 250ml op z 2 port 480
14 Natrium chloratum 0,9% 3000ml op z 2 port 68
15 Natrium chloratum 0,9% 500ml op z 2 port 1000

16
Natrium chloratum 0,9% 500ml roztw. Jałowy 
do irygacji But zakręcana 480

19 PWE 500ml op z 2 port 2900
20 Sol. Ringeri 500ml op z 2 port 1550

Razem

 Dopuszcza się awaryjne stosowanie 
zamienników pod warunkiem tego samego 
składu chemicznego oraz tego samego zakresu 
rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy



PAKIET NR 8 Preparaty anestezjologiczne

L.P. Nazwa
Odpowied
nik J.M. Ilość

Cena 
jednostko
wa netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1
Bupivacaine  inj.  0,5%  x  5  
fio20mll. op. 2

2

Marcaine  spinal heavy inj. 0,5% 
amp. Pojedynczo pakowane 
zawierające 4ml jałowego roztworu 
a 5szt w opakowaniu handlowym op. 60

3
Bupivacaine-Adrenalin 0,5%*5fiol a 
20ml Op 1

4 Chlorsuccilin 0,2gx10fiol   op. 10

5
Rocuronium inj 10mg/ml 10fiol a 
5ml Op 10

6
Rocuronium inj 10mg/ml 10fiol a 
10ml Op 6

7
Propofol 1% MCT/LCT10mg/ml 
20mlx5fiol op. 10

8

Sevoflurane 250ml butelka 
przezierna umożliwiająca 
obserwację znajdującego się 
wewnątrz płynu , z fabrycznie 
zamontowanym adapterem* op 20

 Razem  
      

Podpis i pieczęć Wykonawcy
 Dopuszcza się awaryjne 
stosowanie zamienników pod 
warunkiem tego samego składu 
chemicznego oraz tego samego 
zakresu rejestracji

 

*Sevoflurane- płyn wziewny 250ml- 
firma wygrywająca przetarg musi 
zobowiązać się do bezpłatnego 
dostarczenia odpowiednich 
parowników



Pakiet 9

Strona 1

PAKIET	NR	9	Leki	różne	3

Lp. Nazwa	leku Odpowiednik

Jedn
ostk
a	
miar
y

Ilość	
opakowań	

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto Wartość netto

Wartość 
brutto

1 Acodin	15mg*30tabl op 70
4 Amaryl 1 mg x 30 tabl. op 11
5 Amaryl 2 mg x 30 tabl. op 8
6 Amaryl 3 mg x 30 tabl. op 4
7 Amaryl 4 mg x 30 tabl. op 10
8 Apidra Solostar op 10
9 Arava 10 mg x 30 tabl. op 2

10 Arava 20 mg x 30 tabl. op 2
11 Atenolol 25 mg x 60 tabl. op 12
12 Atenolol 50 mg x 30 tabl. op 12
16 Biosotal 40 mg x 60 tabl. op 24
17 Biosotal 80 mg x 30 tabl. op 24
18 Bioxetin 20 mg x 30 tabl. op 48
19 Bi-Profenid 150 mg x 20 tabl. op 24
20 Clexane 20 mg/0.2 ml x 10 amp.strzyk. op 20
21 Clexane 40 mg/0.4ml x 10 amp.strzyk. op 500
22 Clexane 60 mg/0,6 ml x 10 amp.strzyk. op 150
23 Clexane 80 mg/0,8 ml x 10 amp.strzyk. op 80
24 Clexane 100 mg/1 ml x 10 amp.strzyk. op 10
25 Clexane Forte 120mg/0,8mlx10 amp.strzyk. op 15
26 CORDARONE 0,15 G / 3 ml * 6 amp. op 20
27 CORDARONE 0,2 g * 30 tab op 36



Pakiet 9

Strona 2

30 Dalfaz UNO 10 mg x 30 tabl. op 12
31 DELMUNO 2,5 mg x 28 tabl op 4
32 DELMUNO 5 mg x 28 tabl op 4
33 DEPAKINE 400 mg / 4 ml * 4 amp op 6
34 Depakine Chrono 300 mg x 30 tabl. op 50
35 Depakine Chrono 500 mg x 30 tabl. op 20
36 Depakine Chronosphere 1000 x 30 sasz. op 40
37 Ditropan 5 mg x 30 tabl. op 48
38 Depakine sir 288,2mg/5ml 150ml op 4
39 Endiex 200 MG x 12 kaps. op 120
40 ESSENTIALE FORTE 300 mg x 50 kaps. op 12
41 EXACYL 0,5 / 5 ml  * 5 amp op 12
42 EXACYL 0,5 g * 20 tab op 12
46 Imovane 7,5 mg x 20 tabl. op 12
47 INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR op 10
48 INSUMAN RAPID SOLOSTAR, 300IU/3ML op 10
49 INSUMAN BASAL SOLOSTAR 300IU/3ML,PL op 10
50 LOKREN 20 mg x 28 tabl. op 12
52 MAALOX zawiesina 250 ml. op 6
53 MAGNE B6 50 tabl.powl op 12
54 MONONIT 20 mg x  60 tabl op 12
55 MONONIT 40 mg x 30 tabl op 6
56 Mononit 60 retard x 30 tabl. op 6
57 NO-SPA 0,04 g/2 ml x 5 amp op 36
58 NO-SPA 0,04 g/2 ml x 25 amp. op 36
59 NO-SPA 40 mg x 20 tabl. op 120
60 NO-SPA forte 80 mg * 20 tab op 48
62 PLAVIX  75 mg x 28 tabl. op 24
63 Profenid 100 mg x 10 czopków op 12
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Strona 3

64 Profenid 100 mg x 30 tabl. op 12
65 Profenid 200 mg x 14 tabl. op 12
67 Rovamycine 1,5 mln.j.m. x 16 tabl. op 12
68 Rovamycine 3 mln.j.m. x 10 tabl. op 12
69 Rulid 150 mg x 10 tabl. op 12
70 Sabril 500 mg x 50 saszetek op 6
73 Tarivid  200 mg x 10 tabl. op 6
74 TELFAST 180 mg x 20 tabl.. op 24
75 Tiapridal 100 mg x 20 tabl. op 24
79 Tritace 2,5 mg x 28 tabl. op 50
80 Tritace 5 mg x 28 tabl. op 120
81 Tritace 10 mg x 28 tabl. op 100
82 Tritace Comb 2,5 mg x 28 tabl. op 12
83 Tritace Comb 5 mg x 28 tabl. op 12
84 Tussicom 200 sachetes 20 x 500 mg op 50
85 Tussicom 400 sachetes 20 x 500 mg op 20

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Razem



PAKIET NR 10 Leki różne        

L.P. Nazwa
Odpowied
nik J.M. Ilość

Cena 
jednostko
wa netto

Cena 
jednostko
wa brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1 Abaktal amp. 400 mg /5ml *10amp op 2
2 Abaktal tabl. 400 mg  *10tabl op 2
3 ACC 200mg *20tabl op 20
4 ACC Optima tabl.mus 600mg *10tabl op 80
5 Altacet żel. 1% 75g op. 115
6 Amlopin tabl 10mg *30tabl op 35
7 Amlopin tabl 5mg *30tabl op 95
8 Amoksiklav fiol. 1,2g *5fiol op 15
9 Amoksiklav tabl 1000mg*14tabl op 55

10 Amoksiklav tabl 625mg*21tabl op 8
11 Antidol 15 0,5+0,015 10tabl op 40
12 Beto 100 ZK tabl o przedł uwaln.95mg *30tabl op 3
13 Beto 25 ZK tabl.o przedł.uwaln.23,75mg *30tabl op 20
14 Beto 50 ZK tabl o przedł uwaln.47,50 mg *30tabl op 30
15 Dclac 50mg*30tabl op 10
16 Dclac 75 Duo ret.tabl 75mg*20tabl op 40
17 Diclac amp. 75Mg/3ml *10amp op 800
18 Dobutamin fiolki 250 mg *1fiol fiol 2
19 Edicin fiol. 1000 mg *1fiol fiol 30
20 Ferrum Lek syrop  0,05/5ml 100ml op 10
21 IPP 40mg fiolki *10szt op 18
22 IPP tabl doj. 20 mg *56 tabl op 10
23 IPP tabl doj. 40 mg *56tabl op 60
24 Ketonal 2,5% 100g żel op 300
25 Ketonal amp. 50 mg/1ml*10tabl op 550
26 Ketonal Forte tabl. 100mg *30tabl op. 60
27 Ketonal kaps. tw. 50 mg *30kaps op. 45
28 Leko sasz *100szt op 230
29 Levofloxacin 500mg /100 ml *5 op 4
30 Paxtin 20mg 30tabl op 10
31 Pregabalin  75mg 28 caps op 35
32 Pregabalin  150mg 28 caps op 20
33 Propofol 10mg/ml *5fiol. A 20ml op 95

RAZEM
 Dopuszcza się awaryjne stosowanie zamienników pod 
warunkiem tego samego składu chemicznego oraz tego 
samego zakresu rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy
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PAKIET NR 11 Preparaty hemostatyczne i opatrunki bakteriostatyczne 

L.P. Nazwa Odpowiednik J.M. Ilość

Cena 
jednostkowa 
netto

Cena 
jednostkowa 
brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1 TachoSill 3,0x2,5cm gąbka 1szt op. 6

2
Hydrocoll opatr hydrocol. 
10X10cm 1szt   szt 80

3
Bactigras opatr z chlorhexydyną 
10x10cm *1szt szt 250

4
Bactigras opatr z chlorhexydyną 
5x5cm *1szt szt 750

 Razem  
      

 Dopuszcza się awaryjne 
stosowanie zamienników pod 
warunkiem tego samego składu 
chemicznego oraz tego samego 
zakresu rejestracji

Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Pakiet  nr12   Sterylizacja + inne  

L.P. Nazwa

Nazwa 
producenta 
Nr.katal. J.M. Ilość

Cena 
jednostkowa 
netto

Cena 
jednostkow
a brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1

Rękaw	do	sterylizacji	ze	wskaźnikiem	para	

wodna,EO		gramatura	min	60g/m2	rozmiar	

5cmx200m	płaski szt 2

2

Rękaw	do	sterylizacji	ze	wskaźnikiem	para	

wodna,EO		gramatura	min	60g/m2	rozmiar	

7,5cmx200m	płaski szt 2

3

Rękaw	do	sterylizacji	ze	wskaźnikiem	para	

wodna,EO		gramatura	min	60g/m2	rozmiar	

10cmx200m	płaski szt 7

4

Rękaw	do	sterylizacji	ze	wskaźnikiem	para	

wodna,EO		gramatura	min	60g/m2	rozmiar	

15cmx200m	płaski szt 4

5

Rękaw	do	sterylizacji	ze	wskaźnikiem	para	

wodna,EO		gramatura	min	60g/m2	rozmiar	

20cmx200m	płaski szt 2

6

Rękaw	do	sterylizacji	ze	wskaźnikiem	para	

wodna,EO		gramatura	min	60g/m2	rozmiar	

30cmx200m	płaski szt 1

7
Pakiet	jednorazowy	Bowie	Dick	z	arkuszem	

wczesnego	ostrzegania	 szt 120

8

Test	skuteczności	mycia	mechanicznego	z	

substancją	testowa	umieszczoną	w	dwóch	

płaszczyznach	1op/100	szt op 4
9 Taśma	bez	wskaźnika	szer.	2,5cmx50m szt 40

10
Taśma	ze	wskaźnikiem	do	pary	wodnej	

szer.2,5cmx50m szt 40

11

Wskaźniki	do	kontroli	pracy	sterylizatorów	

parowych	-	Bowie	Dick	(134oC;	3,5	min),	w	

postaci	samoprzylepnych	pasków,	pokrytych	

polimerem,	z	symetrycznie	rozłożoną	substancją	

wskaźnikową	na	długości	testu,	kompatybilne	z	

posiadanymi	przyrządami	testowymi	procesu,	

walidowane	zgodnie	z	normą	PN	EN	867-4,	EN	

ISO	11	140-4,	z	rurką	i	kapsułą	ze	stali	

kwasoodpornej	w	obudowie	z	tworzywa	

sztucznego,	1op/250	szt op 1

12

Zintegrowany	wskaźnik	do	kontroli	wsadu	w	

procesie	sterylizacji	parą	wodną	w	postaci	

samoprzylepnych	pokrytych	polimerem	pasków	z	

symetrycznie	rozłożoną	substancją	wskaźnikową,	

walidowany	z	typem	przyrządu	testowego	

procesu	z	rurką	i	kapsułą	ze	stali	kwasoodpornej	

w	odbudowie	z	tworzywa	sztucznego.	Zgodny	z	

normą	EN	867-5	i	EN	ISO	11140-1.1	op.	-	250	szt. op 2

13

Wskaźnik	biologiczny	do	pary	wodnej,	ostateczny	

odczyt	po	48	godzinach	inkubacji,	zmiana	koloru	

pożywki	w	przypadku	nieprawidłowego	wyniku	

łatwa	w	interpreatcji	z	fioletowego	na	żółty,	

nakrętka	wskaźnika	w	kolorze	brązowym,	

zgodność	z	normą	potwierdzona	certyfikatem	

niezależnej	jednostki	notyfikowanej,	1op/100szt. op 1

14

Test	chemiczny	do	pary	wodnej	z	liniowo	ułożoną	

substancją	wskaźnikową	perforowany	o	długości	

testu	min	10,2cm	1op/480	szt. op 22

15

Test	emulacyjny	do	sterylizacji	parowej	klasa	VI	o	

parametrach	134/5	min	121/15	min,		1op/100	

szt. op 13
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16

Etykiety	dwukrotnie	przylepne	ze	wskaźnikiem,	

sterylizacji	parą	wodną	z	miejscami	

informacyjnymi:-	w	rzędzie	pierwszym	–	numer	

operatora	(1-2	symbole	w	tym	cyfry	lub	litery	i	

znaki	interpunkcyjne),	numer	sterylizatora	(1-3	

symbole	w	tym	cyfry	i	znaki	interpunkcyjne),	

numer	cyklu	(2-3	symbole	w	tym	cyfry	i	znaki	

interpunkcyjne),	kod	pakietu	(2-4	symbole	w	tym	

cyfry	lub	litery	i	znaki	interpunkcyjne),	-	w	rzędzie	

drugim	–	datę	sterylizacji	(8-12	symboli	w	tym	

cyfry	i	znaki	interpunkcyjne)	-	w	rzędzie	trzecim	–	

datę	ważności	(8-12	symboli	w	tym	cyfry	i	znaki	

interpunkcyjne).Kompatybilne	z	metkownicą	

trzyrzędową	alfanumeryczną	z	zapisem	

informacji	wzdłuż	przesuwu	etykiet.	1	rolka	=	750	

etykiet.1	op./12	rolek	Wymagane	oświadczenie	

producenta	metkownicy	o	kompatybilności	z	

etykietami. op 1

17
Papier	krepowany	zielony	100	x	100	cm,	a	250	

szt. op 9

18

Kombinacja	zielonej	włókniny	opakowaniowej	o	

gramaturze	57	g/m2	(mieszanka	włókien	celulozy	

i	włókien	syntetycznych	wzmocnionych	

syntetycznym	spoiwem)	oraz	niebieskiej	

włókniny	opakowaniowej	o	gramaturze	47	g/m2	

(100%	polipropylenu).rozm	100x100cm	Zgodne	z	

normą	EN	ISO	11607-1,	EN	868-2	oraz	spełniają	

wymagania	Dyrektywy	Wyrobów	Medycznych	

MDD	93/42/EEC	(klasa	I)	i	posiadają

znak	CE. op 6
19 Spirytus	skażony	hibitanem	1L	Coel szt 36

20

Ręczniki	papierowe	składane	4	wartwowe		"Z"	

kolor	biały,	1op/154	listki,	rozmiar	23x23,5cm	1	

karton/18op op 20

21

Szczoteczka	chirurgiczna	do	mycia	rąk	nasączona	

4%	roztworem	chlorheksydyny	o	pojemności	

25ml	 szt 1200

22
Ostrza	chirugiczne	ze	stali		nierdzewnej	rozm.	10						

1op/100	szt op 1

23
Ostrza	chirugiczne	ze	stali		nierdzewnej	rozm.	15						

1op/100	szt op 5

24
Ostrza	chirugiczne	ze	stali		nierdzewnej	rozm.	20					

1op/100	szt op 11

25
Koperty	do	zapisów	kontroli	sterylizatora.	

Opakowanie	-	100	szt. op 3

26

Preparat	do	dezynfekcji	skóry	rąk	zawierający	

substancje	czynne:	izopropanol,	chlorek	

benzalkoniowy,	kwas	undecylenowy	pojemność	

500ml szt 55

27

Włókninowy	czepek	chirurgiczny,	ze	wstawką	

pochłaniającą	pot.	Czepek	osłania	głowę	i	szyję.	

Wiązany	na	troki	wokół	szyi.	Pakowany	w	

kartonik	w	formie	podajnika.	Kolor:	zielony.	Ilość	

sztuk	w	opakowaniu	50 szt 560

28

Maska	chirurgiczna	wiązana	na	troki	

trójwarstwowa	odporna	na	przesiąkanie	

hypoalergiczna.	Wyposażona	w	dodatkowy	

sztywnik,	dzięki	czemu	maska	nie	przylega	do	ust	

i	nozdrzy.	Pakowana	w	kartonik	w	formie	

podajnika.	Ilość	sztuk	w	opakowaniu	:	60.	Kolor	

zielony.	NORMA:	PN	EN	14683	II.	 szt 1800

29

Maska	chirurgiczna	wiązana	na	troki	

trójwarstwowa	odporna	na	przesiąkanie	

hypoalergiczna.	Pakowana	w	kartonik	w	formie	

podajnika.	Ilość	sztuk	w	opakowaniu	50.	Kolor	w	

kwiatki.	NORMA:	PN	EN	14683	II.	 szt 1200
30 Furażerka	damska	kolor	zielony	w	kwiatki	 op 12

RAZEM

Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Pakiet  nr13 Szwy chirurgiczne  

L.P.
Rozmiar 
nici Długość nici Kształt igły Rozmiar igł

Ilość w 
opakowaniu Ilość

Cena 
jednostkow
a netto

Cena 
jednostkow
a brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1 2 90 cm ½ koła 40 mm 36 1
2 2 75 cm ½ koła 37 mm 36 1
3 2 75 cm ½ koła 27mm 36 1
4 1 75 cm ½ koła 48 mm 36 1
5 1 75 cm ½ koła 30 mm 36 1
6 3-0 75 cm ½ koła 22 mm 36 1

RAZEM

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Szwy wchłanialne, plecione wykonane z tworzywa Lactomer. Powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. 
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Pakiet nr.14 Testy paskowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi

L.P. Nazwa Nr.katal. J.M. Ilość

Cena 
jednostkow
a netto

Cena 
jednostkow
a brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1

Testy paskowe do wykonywania pomiarów  
stężenia glukozy we krwi kapilarnejj z opuszi 
palca. Spełniające wymogi normyISO 
15197.2013.Zakres pomiarowy 10-
600mg/dl(0,6-33,3 mmol/l . Testy stosowane w 
połączeniu z glukometrami przeznaczonymi do  
użytku w ośrodkach zdrowia lub 
szpitalach..Opakowanie zawierające 50szt 
pasków. op 220
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 
nieodpłatnie i bezzwrotnie 10 sztuk 
glukometrów przeznaczonych do użytku z 
oferowanymi paskami. Ten sam producent.

RAZEM

Brak interferencji enzymu zastosowanego na paskach z takimi substancjami jak: galaktoza, laktoza, 
maltoza, mannoza, ksyloza
Wynik pomiaru uzyskiwany w czasie max. 7 sekund
Maksymalna temperatura przechowywania pasków nie niższa niż 30oC, temperatura wykonania pomiaru 
do 40 oC
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W przypadku braku możliwości naprawy glukometru Wykonawca w ramach gwarancji dokonuje 
wymiany (na swój koszt) uszkodzonego urządzenia na nowe, w ciągu 2 dni od daty stwierdzenia 
okoliczności.
Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia,

Glukometr spełnia standard ISO 15197-2013
Glukometr wyposażony w system bezdotykowego usuwania paska.
Glukometr zasilany wymiennymi bateriami. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy 
zobowiązany jest dostarczyć ( na swój koszt ) nowe baterie w ciągu 2 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia od Zamawiającego.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca  dostarczy bezpłatnie kompatybilne roztwory kontrolne 
niezbędne do okresowego badania prawidłowości wskazań glukometru.

Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie na okres obowiązywania umowy.

W przypadku awarii glukometru w ramach gwarancji Wykonawca zapewnia (na swój koszt) przyjazd 
pracownika serwisu w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego.

Aparat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu
zgodność z normą DIN EN ISO 15197
Wynik wyrażony w mg/dl

Paski po otwarciu opakowania zachowują ważność przez okres minimum 6 miesięcy.

Glukometr
Posiada znak CE.

Zakres pomiaru minimum 20-600 mg/dl (  Dolna granica wykrywalnos\ści 10mg/dl ; górny zakres 
pomiaru maks. 800mg/dl)
Zakres hematokrytu minimum 10-65%
Maksymalna objętość próbki krwi potrzebna do wykonania badania: 0,7µl
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Podpis i pieczęć Wykonawcy

Każdy dostarczony glukometr musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Wszystkie akcesoria do glukometru (paski, materiały kontrolne) ze znakiem CE IVD.

Zamawiający przez okres obowiązywania umowy nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, poza 
kosztem zakupu pasków testowych do glukometrów.
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Pak.nr 15 Opatrunki i folie operacyjne

L.P. Nazwa

Nazwa 
producenta 
Nr.katal. J.M. Ilość

Cena 
jednostkow
a netto

Cena 
jednostkow
a brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1

Włókninowy	,	jałowy	opatrunek	do	
ran	pooperacyjnych	z	wkładem	
chłonnym,	powleczonym	siateczką	
zapobiegającą	przywieraniu		do	ran,	
samoprzylepny	klej	akrylowy.6cm	x	
10cm	1op/50	szt op 17

2

Włókninowy	,	jałowy	opatrunek	do	
ran	pooperacyjnych	z	wkładem	
chłonnym,	powleczonym	siateczką	
zapobiegającą	przywieraniu		do	ran,	
samoprzylepny	klej	akrylowy.10cm	x	
10cm	1op/25	szt op 20

3

Włókninowy	,	jałowy	opatrunek	do	
ran	pooperacyjnych	z	wkładem	
chłonnym,	powleczonym	siateczką	
zapobiegającą	przywieraniu		do	ran,	
samoprzylepny	klej	akrylowy.10cm	x	
15cm	1op/25	szt op 18

4

Włókninowy	,	jałowy	opatrunek	do	
ran	pooperacyjnych	z	wkładem	
chłonnym,	powleczonym	siateczką	
zapobiegającą	przywieraniu		do	ran,	
samoprzylepny	klej	akrylowy.10cm	x	
20cm	1op/25	szt op 30

5

Włókninowy	,	jałowy	opatrunek	do	
ran	pooperacyjnych	z	wkładem	
chłonnym,	powleczonym	siateczką	
zapobiegającą	przywieraniu		do	ran,	
samoprzylepny	klej	akrylowy.10cm	x	
25cm	1op/25	szt op 40

6

Folia	operacyjna	chirurgiczna	o	
wymiarach	60	x	45cm	(50	x	
45cm)1op/10	szt op 26

7

Folia	operacyjna	chirurgiczna	o	
wymiarach	38	x	25cm	(28	x	25cm)	
1op/10	szt op 2

8

Folia	operacyjna	bakteriobójcza	
nasączona	jodoforem	o	wymiarach	44	
x	35cm	(34	x	35cm)	1op/10	szt op 4

9

Ostrza	do	strzygarki	chirurgicznej	3M	
kompatybilne	z	modelem	strzygarki	
9661	będącej	w	posiadaniu	
zamawiającego	1op/50	szt op 2

10

Fartuch	chirurgiczny	wzmocniony	
jednokrotnego	użytku	z	włókniny	
polipropylenowej	SMMS,	szwy	
wykonane	metodą	ultradźwiękową		
spełniają	wymogi	EN	13	795	rozm.	
XXL	 op 208
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11

Plaster	chirurgiczny	na	tkaninie	ze	
sztucznego	jedwabiu	z	klejem	
akrylowym	o	wymiarach	2,5cmx9,1m szt 24

12

Przylepiec	hipoalergiczny,	
włókninowy,	rozciągliwy		z	papierem	
wyściełającym,	klej	akrylowy	10m	x	
20cm. szt 35

13

Paski	do	zamykania	ran	o	rozmiarach	
3mm	x	75mm	,koperta	po	5	pasków.	
1op/50	kopert op 2

14

Paski	do	zamykania	ran	o	rozmiarach	
6mm	x	38mm	,koperta	po	6	pasków.	
1op/50	kopert op 2

15
Elektroda	EKG	na	podłożu	piankowym	
o	wymiarch	(4cm	x	3,3cm)	1op/50	szt op 20

16

Syntetyczna	opaska	gipsowa	
wykonana	z	włókna	szklanego	
nasączonego	żywicą	poliuretanową	
rozm.	10,1cmx3,6m szt 20

17

Syntetyczna	opaska	gipsowa	
wykonana	z	włókna	szklanego	
nasączonego	żywicą	poliuretanową	
rozm.	15cmx3,6m szt 20

18

Opatrunek		sterylny,	cienki,	
przeźroczysty		półprzepuszczalny	z	
folii	poliuretanowej	do	mocowania	
wkłuć	obwodowych,	z	wycięciem,	z	
ramką	ułatwiającą	aplikację	i	metkę	
do	oznaczania	wkłucia,	nie	wrażliwy	
na	działanie	środków		
dezynfekcyjnych	rozm.	6cm	x	7cm.	o	
potwierdzonej	barierze		folii	dla	
wirusów	=	>27	przez	niezależne	
laboratorium	pakowany	po	100	szt	 op 40

19
Szpatułki	laryngologiczne	drewniane	
jałowe op 8
RAZEM

Podpis i pieczęć Wykonawcy



Pakiet 16

Strona 1

Pak.16 Wyroby medyczne różne

LP Nazwa

Nazwa 
producenta i 
nr katalogowy J.M Ilość

Cena 
jednostkow
a netto

Cena 
jednostkow
a brutto

Wartośc 
Netto

Wartość 
brutto

1

Strzykawka j. u. dwuczęściowa 2ml, skalowana co 0,1 ml, 
jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający 
lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, 
rozszerzona do 3 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed 
wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, 
opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym nr 
serii i data ważności, sterylizowane EO, 1szt szt 2700

2

Strzykawka j. u. dwuczęściowa 5ml, skalowana co 0,2 ml, 
jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający 
lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, 
rozszerzona do 6 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed 
wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, 
opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym nr 
serii i data ważności, sterylizowane EO, 1szt szt 6500

3

Strzykawka j. u. dwuczęściowa 10ml, skalowana co 0,5 ml, 
jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający 
lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, 
rozszerzona do 12 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed 
wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, 
opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym  nr 
serii i data ważności, sterylizowane EO,1szt szt 2700

4

Strzykawka j. u. dwuczęściowa 20ml, skalowana co 1,0 ml, 
jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający 
lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, 
rozszerzona do 24 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed 
wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, 
opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym nr 
serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 1szt. szt 11900

5

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 20 ml, czarna czytelna skala 
co 1 ml. Luer-lock, wykonana z polipropylenu, nie 
zawierająca lateksu i silikonu, gumowa część tłoka z 
podwójnym uszczelnieniem (materiał syntetyczny 
bezlateksowy), zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem. 
Nazwa producenta na strzykawce. Sterylizowana EO. 
Pakowane papier-folia. szt 500

6

Strzykawka j. u. 50 ml (60 ml). Do pomp infuzyjnych, 
trzyczęściowa z podziałką co 1 ml, z końcówką Luer, z 
kryzą ograniczającą wysunięcie się tłoka, czarna, czytelna 
skala szt 250
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7

Strzykawka 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem 
stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, 
podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie 
tłoczyska                        szt 150

8

Strzykawka typu żaneta ,podwójne uszczelnienie 
tłoka100ml jedna koncówka wymienna, dwustronna skala 
pomiarowa szt 400

9

Igły iniekcyjne rozmiar 0,5-0,9
Opakowanie po 100szt   /jeden producent/ 

op 40

10
Igły iniekcyjne rozmiar1,1-1,2
Opakowanie po 100szt  / jeden producent/  op 110

11

Pojemnik na zużyte igły i odpady z polipropylenu, 
konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne 
zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko 
skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne tj. 
na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie 
dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia 
umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na 
przekłucia (norma ASTM F2132-01), na uderzenia, 
posiadają atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego 
opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką.
Pojemność 0,7l, wysokość 120 mm, średnica góra/dół - 
100/95mm. szt 15 23,00%
Pojemność 2l, wysokość 120 mm, średnica góra/dół - 
100/95mm. szt 500 23,00%
Pojemność 1l, wysokość 120 mm, średnica góra/dół - 
120/110mm. szt 250 23,00%
Pojemność 10l, szt 120 23.00%
Pojemność 5l, szt 30 23,00%

12

Sterylny żel nawilżający dedykowany do cewnikowania - 
bez substancji konserwujących – parabenów, 
rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, 
beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników,  w  
sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany 
indywidualnie w blistrach. op 10

13
rurka ustno gardłowa Guedel rozm 2-6 sterylna rozmiary 
oznaczone kolorem szt 70
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14

Kaniula dożylna "bezpieczna", wykonana  z 
biokompatybilnego poliuretanu,posiadająca dodatkowy  
port do wstrzyknięć zabezpieczony samodomykającym się 
korkiem , 6 pasków kontrastujących w promieniach 
RTG,zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, 
opakowanie typu Tyvec. Posiadajjąca zabezpieczenie igły 
w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach,w 
pełni zamykającej ostrze i światło  igły, wyposażonej w 
konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki 
nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły np.. 
w postaci cienkich rurek (kapilary), stanowiącą 
zabezpieczenie przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, 
uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie kaniuli. 
Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne 
zabezpieczające przed utratą jałowości . 
Rozmiary  od 16G do 22G                                          szt 2250

15 Korki do kaniul typu Luer-Lock kompatybilne z kaniulami szt 2500

16

Dren typu Redon do odsysania z  rany o otworach 
malejących w kierunku dystalnym co zapewnia drenaż na 
całej głębokosci rany. Rozmiar 6 CH – 16 CH szt 500

17

Cewnik FOLEYA pokryty obustronnie warstwą silikonu , 
bez prowadnicy 2- drożny,do utrzymywania powyżej 14dni
z szczelną zastawką do napełniania balonu .Opakowanie 
podwójne.wewn. folia zewn. papier-folia.
Rozmiar 12 CH- 24 CH szt 550

18

Cewnik FOLEYA powlekany silikonem, bez prowadnicy 3- 
drożny, z szczelną zastawką do napełniania balonu , do 
utrzymywania powyżej 14dni.Opakowanie podwójne.wewn. 
folia zewn. papier-folia.
Rozmiary 16 CH - 20 CH szt 20

19
Cewnik urologiczny NELATON,  sterylny. Rozmiar 6 CH - 
20 CH szt 500

20

Cewnik typu Foleya wykonany w 100% z silikonu 
przezroczysty z dołączoną fabrycznie w opakowaniu 
strzykawką z 10% roztworem gliceryny do napełniania 
balonu .
Cewnik do długotrwałego utrzymywania do 6 tygodni. 
Pakowanie podwójne dla jałowej aplikacji.Rozmiar 12 CH -
24 CH szt 200

21 Sterylne zatyczki do cewników szt 600
22 Czepek chirurgiczny beret niebieski szt 3200

23
Łącznik do dwóch drenów i ssaków
 CH 6-18 uniwersalny i docinany . szt 150

24

Sterylne dreny pooperacyjne typu Ulmer , otwory perforacji 
o rosnącej średnicy w kierunku dystalnym, linnia Rtg, 
znaczniki głębokości, rozmiary do wyboru 8-18 CH, 
długość perforacji 50-116 mm. Opakowanie podwójne, 
zewnętrzne papierowo foliowe, wewnętrzne foliowe. szt 300

25 opaska gipsowa szybkowiążąca 2,7m*10cm szt 150
26 opaska gipsowa szybkowiążąca 2,7m*15cm szt 150
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27 Przyrząd do treningu oddechowego szt 280

28

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z 
wewnętrzną warstwą polimerową i, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 
mm, AQL = 0,65 , sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z 
poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom 
protein < 10 ug/g rękawicy, badania nie starsze niż 2012.r 
Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne 
foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, 
badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z  ASTM F 
1671, badania na przenikalność substancji chemicznych 
zgodnie z EN-374-3 , badania na przenikalność 
cytostatyków . Zgodne z EN 420, EN 388,Certyfikat CE 
jednostki. notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kat. 
III.  Standardowe i  o podwyższonej chwytności w 
zależności od potrzeb użytkownika. para 6400

29

Rękawice chirurgiczne półsyntetyczne: lateksowo- 
nitrylowe, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, trójwarstwowe, 
bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, przeznaczone do 
zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość 
max. 0,17mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein ,50ug/g rękawicy. 
Mankiet rolowany  z widocznymi podłużnymi i 
poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowe podciśnieniowe zdodatkowymi 
tłoczeniami w listkach ułatwjającymi otwieranie. 
Posiadające badania na przenikalność dla wirusów zgodnie 
z  ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji 
chemicznych zgodnie z EN-374-3 , badania na 
przenikalność cytostatyków . Zgodne z EN 420, EN 
388,Certyfikat CE jednostki. notyfikowanej dla środka 
ochrony osobistej kat. III.  Standardowe i  o podwyższonej 
chwytności w zależności od potrzeb użytkownika para 100

30

Delikatne rękawice nitrylowe zapewniające dobre 
przewodzenie bodżców  dotykowych, bezpudrowe 
jednorazowego użytku, elastyczne rozciągliwe, nie 
zawierające protein lateksu, powierzchnia 
teksturowana,AQL 1,5, długość rękawicy min. 240mm 
grubość max. 0,10 mm , grubość dłoni 0,07 +/-0,02, 
rozmiar XS, S ,M, L, XL. Zgodne z normą EN 455 1-4  EN 
374 1-2EN 420. 200 szt w opakowaniu / lub 100szt w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości/ op 1600

31

Dreny do odsysania pola operacyjnego - sterylne z 
docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 
350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie 
zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 
mmHg. Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-
folia,warstwa wewnętrzna  folia. szt 300
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32

Pojedynczo zagięta końcówka ssąca typu Sump Yankauer 
z kontrolą siły ssania lub bez o średnicy 20CH (4,6/6,5), dł. 
części roboczej 155mm, długość końcówki 220mm. 
Pakowane podwójnie. szt 200

33

Pojedynczo zagięta końcówka ssąca typu OP-flex 
Yankauer z kontrolą siły ssania lub bez, z czterema 
otworami odbarczającymi o średnicy 20CH (4,6/6,5), dł. 
części roboczej 155mm. Pakowane podwójnie. szt 200

34

Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu, 2L, dren 90 cm, 
skalowanie co 100ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery 
T, zastawka antyrefleksyjna. szt 750
RAZEM

Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Maski krtaniowe 

LP Nazwa

Nazwa 
producenta i 
nr 
katalogowy J.M Ilość

Cena 
jednostkow
a netto

Cena 
jednostkow
a brutto

Wartośc 
Netto

Wartość 
brutto

1

Maska krtaniowa sterylna, z pompowanym 
mankietem, jednorazowa z możliwością 
odsysania treści żołądka. Maska posiada 
utwardzoną wyprofilowaną rękojeść oraz 
zabezpieczenie przed zagryzieniem. W 
rozmiarach 2,5; 3; 4; 5 szt 75
RAZEM

Podpis i pieczęć Wykonawcy


