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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Nazwę oraz adres Zamawiającego;
Tryb udzielenia zamówienia;
Opis przedmiotu zamówienia;
Informacje dodatkowe;
Termin wykonania zamówienia;
Warunki udziału w postępowaniu;
Wykaz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wymaganych
od Wykonawcy;
VIII Informacja o stosowaniu procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy 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.
Wymagania dotyczące wadium;
XI.
Termin związania ofertą;
XII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp;
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert;
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
XV. Opis sposobu obliczenia ceny;
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
XIX. Wzór umowy;
XX. Podwykonawcy;
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
XXII. Ochrona danych osobowych.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6

A/F/2/2020

wzór formularza oferty;
wzór formularza asortymentowo-cenowego/opis przedmiotu zamówienia;
wzór umowy;
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp;
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp;
identyfikator postępowania i klucz publiczny.
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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
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (dalej adres ESP): /CKR__Konstancin/SkrytkaESP

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1.
2.
3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest sukcesywna dostawa do siedziby
Zamawiającego leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 oddzielnych pakietów:
1) Część – Pakiet nr 1 – poz. 1-58
2) Część – Pakiet nr 2 - poz. 1-2;
3) Część – Pakiet nr 3 – poz. 1-20;
4) Część – Pakiet nr 4 – poz. 1-10;
5) Część – Pakiet nr 5 – poz. 1-31;
6) Część – Pakiet nr 6 – poz. 1-4;
7) Część – Pakiet nr 7 – poz. 1-46
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: 33600000 -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;
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.
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3. Ilość leku w opakowaniu jednostkowym może być inna niż podana w specyfikacji, ale w takim
przypadku konieczne jest przeliczenie liczby opakowań z zaokrągleniem w górę.
4. Wszelkie postanowienia SIWZ dotyczą wszystkich części zamówienia, chyba że wyraźnie
zaznaczono inaczej.
Rozdział IV
Informacje dodatkowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się ofertę
obejmującą jeden pakiet.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedną lub dowolną liczbę części
zamówienia.
Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej
liczby części zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo
w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Rozdział V
Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 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
lub
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
farmaceutyczne
lub inne równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich UE.
Rozdział VII
Wykaz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
wymaganych od Wykonawcy.
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1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
w SIWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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 ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. 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.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1)
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej:
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
lub
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
lub inne równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich
UE;
2) zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia określonych w Rozdziale VI SIWZ.
5. 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, sporządzone z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego 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.
7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – odpowiednio przez Wykonawcę albo
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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8. 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.
9. 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,
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.
10. W zakresie nieuregulowanym w 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
(Dz. U. z 2016 r. 1126, ze zm.).
Rozdział VIII
Informacja o stosowaniu procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp. Zamawiający 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 może zbadać, 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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Mgr Monika Lengier-Krajewska, e-mail:
monika.lengier.krajewska@ckr.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej do kontaktów z Zamawiającym: /CKR__Konstancin/SkrytkaESP
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.
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Złożenie oferty.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych doc, docx, xls, xlsx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą należy sporządzić w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresowane do jednego
pliku archiwum (ZIP).
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert
i wniosków).
14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
15. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
16. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w ust. 2 adres email.
17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
18. 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 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
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Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
19. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego: www.ckr.pl.
20. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 18.
Forma i postać oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu.
1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz składa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
uprawnionej do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy albo Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą) oraz składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Pełnomocnictwa sporządza się, zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy
Pzp, w takiej samej formie, jak forma czynności prawnej, do dokonania której zostało udzielone,
jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma.
4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składane są w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podwykonawca albo
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której
mowa w ust. 4, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo podwykonawcę
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za
zgodność z oryginałem.
9. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
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Dopuszczalność złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów w postaci papierowej.
1. Wykonawca może złożyć ofertę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp) w formie pisemnej w postaci papierowej.
2. Jeżeli w postanowieniach SIWZ określono wymaganie opatrzenia oferty, oświadczenia lub
dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
oznacza, to że oferta, oświadczenia lub dokumenty sporządzane w formie pisemnej w postaci
papierowej muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem. Pozostałe postanowienia SIWZ
stosuje się.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego w postaci papierowej Wykonawca powinien
posługiwać się nazwą i numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w postaci papierowej należy kierować – za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca – na adres: Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o., ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
Sekretariat - p. 036.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę
koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty;
b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem
w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu e-mail.
Rozdział X
Wymagania dotyczące wadium.
1.

Zamawiający przy procedurze składania ofert, nie wymaga wniesienia wadium
Rozdział XI
Termin związania ofertą

1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XII
Informacje 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 XIII
A/F/2/2020
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Opis sposobu przygotowania ofert
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy dla wybranej części/pakietu 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) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w języku
polskim.
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.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub pełnomocnictwem.
Jeżeli upoważnienie do podpisania 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 do
reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub
kopii potwierdzonej notarialnie.
Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze
Formularza Ofertowego.
W ofercie Wykonawca określi cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT, zgodnie z Formularzem
Oferty.
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 11010, z późn. zm.) powinny zostać umieszczone odrębnie od pozostałych
dokumentów (osobny plik/folder lub koperta) i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.
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 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca
nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy Pzp, 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.
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.
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15. 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 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 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.
17. W ofercie (formularzu ofertowym) Wykonawca poda: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT
(dla każdej części zamówienia) oraz pozostałe wymagane w formularzu informacje.
Wymagania dodatkowe w przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej.
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze
lub maszynie do pisania.
2. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie,
zbindowanie).
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz
oznaczonej w następujący sposób:
„OFERTA na
Dostawę leków dla potrzeb
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
nr ref. sprawy A/F/2/2020,
Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert tj. 06-10-2020 r. godz. 10,00”

4.
5.
6.
7.
8.

UWAGA
W przypadku przekazywania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej, oferta powinna znajdować
się w osobnej (drugiej) kopercie oznaczonej jak wyżej.
W przypadku niedostosowania się do powyższych wymagań, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
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/2/2020 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.
Rozdział XIV
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.

Miejsce składania ofert:
1) oferty sporządzone w formie elektronicznej – należy składać w postaci elektronicznej za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;
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2.
4.
4.
5.

6.
7.

8.

2) oferty sporządzone w formie pisemnej – należy składać w postaci papierowej na adres:
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o., ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510
Konstancin-Jeziorna, Sekretariat - p. 036.
Termin składania ofert – do dnia 06-10-2020 r. godz. 10:00.
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 06-10-2020 r. godz. 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego, a w
przypadku ofert złożonych w postaci papierowej otwarcie następuje poprzez otworzenie kopert z
ofertami.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
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.
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 XV.
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), a w szczególności z art. 9 tej
ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Rozdział XVI.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

W postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
w danej części zamówienia, Zamawiający zastosuje następujące kryteria dla każdej części/pakietu:
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/pakiet oceniana będzie odrębnie.
Każdy Wykonawca może zaproponować jedną ofertę cenową.
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.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.
5.
6.
7.

Rozdział XVII
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.
3.
4.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po upływie terminu określonego na podstawie
art. 94 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp.
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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5.

stosowne pełnomocnictwo przed zawarciem umowy – oryginał dokumentu lub kopia (odpis)
poświadczona notarialnie.
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 XVIII
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XIX
Wzór umowy.
1.
2.
3.
4.

Zamawiający zawrze umowę według Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia.
Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w przypadkach opisanych we wzorze umowy.
Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Pzp.
Rozdział XX
Podwykonawcy

1.
2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Rozdział XXI
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

1.

2.

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.
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.
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”,
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 703-05-36, adres poczty elektronicznej sekretariat@ckr.pl;
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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
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). przy czym Pani/Pana żądanie
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
− 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), przy czym Pani/Pana żądanie nie będzie ograniczać przetwarzania
Pani/Pana danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) 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
adres skrzynki
ePUAP
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/2/2020, 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 nr 2
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….......... zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………….........zł);
3) ….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................. zł).
Część – pakiet nr 3
1)…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………………..... zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………………...zł);
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3)….………...…. zł brutto (słownie: …......................................................................................zł).
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).
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 godzinie 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

Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie.
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13. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu
umowy należy przelewać na nasz numer rachunku bankowego: …………………………...........
14. Zwrotu wadium należy dokonać na nasz numer rachunku bankowego: …………..………..........
15. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości
składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
16. Składając ofertę, na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy Pzp informuję Zamawiającego,
że wybór naszej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
W sytuacji gdy zaznaczono „będzie”, należy wskazać:
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 …….%
17. 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 danych (wypełnić jeżeli dotyczy):
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

18. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:
1) ………………….;
2) ………………….;
3) ………………….;
4) …………………..
19. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
20. 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.
............................, dn. ....................

...................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy1

*Niepotrzebne skreślić

1

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej musi zostać ona opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
(Wzór Umowy)
UMOWA Nr….
(dalej zwana „Umową”)
zawarta w Konstancinie-Jeziornej, w dniu ............................... pomiędzy:
spółką Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
wpisaną rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000008796, REGON: 017173368, NIP: 1230930105, o kapitale zakładowym w wysokości 3 124
500,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Jerzego Karwowskiego – Prezesa Zarządu oraz
Jarosława Deszczyńskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Leczniczo-Rehabilitacyjnych,
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 w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

1.

2.
3.
4.

§1
Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji Sp. z o. o. nr ref. sprawy A/F/2/2020, zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę
formularzem asortymentowo-cenowym wraz z ofertą na część - pakiet nr 1 lub/i część - pakiet nr
2/ lub/i część - pakiet nr 3 lub/i część - pakiet nr 4 lub/i część - pakiet nr 5 lub/i część - pakiet nr 6,
lub/i część - pakiet nr 7 stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy.
Przedmiot Umowy musi być wydany Zamawiającemu fabrycznie nowy, w opakowaniach
zamkniętych oryginalnie i w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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.
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:
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2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

a) zamówienia składane do godziny 12:00 będą zrealizowane tego samego dnia do godzinny 18:00
w przypadku pakietów zawierających leki przeznaczone do programów lekowych i pakietów
zawierających wyroby medyczne lub w ciągu max 24 godzin od momentu przekazania
zamówienia Wykonawcy (pozostałe pakiety) ;
b) zamówienia składane po godzinie 12:00 będą zrealizowane w ciągu max 24 godzin od momentu
przekazania zamówienia Wykonawcy.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, to nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie.
Dostawy poszczególnych partii towaru następować będą na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego
środkami komunikacji elektronicznej. 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.
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot Umowy do Apteki Zamawiającego w Konstancinie
Jeziorna przy ul. Gąsiorowskiego 12/14, na własny koszt.
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. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje zrealizowanie zamówienia
określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr …. do Umowy
w zakresie co najmniej 40% jego wartości.
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
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie nie
przekraczające kwoty:
netto: ………….…..złotych (słownie: …………………………………….. złotych)
VAT: ……………...złotych (słownie: ……………………………………... złotych)
brutto: …………….złotych (słownie: …………………………………….. złotych).
Wykaz cen jednostkowych przedmiotu Umowy stanowi formularz asortymentowo-cenowy będący
załącznikiem nr …… do Umowy.
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.
Podniesienie lub obniżenie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto.
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.
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.
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.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć umowy. Wykonawca zrzeka
się roszczeń w przypadku gdyby Zamawiający nie dokonał zakupu pełnego asortymentu.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy nr …………………………..
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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.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

§4
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.
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.
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.
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.
Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie znajduje zastosowania, gdy w ramach
umowy produkt jest oferowany w niższej cenie.
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.
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.
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.
1.

2.
3.

4.
5.

§5
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.
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.
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 3 dni robocze
licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wadach lub brakach towaru lub
niezgodnościach.
Wymiany i dostawy towaru Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty.
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.
1.

2.

§8
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% niezrealizowanej części wynagrodzenia Wykonawcy
brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
2) za zwłokę w dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy w wysokości 2% wartości
brutto niedostarczonej na czas części zamówienia za każdy dzień zwłoki;
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.
W każdym przypadku zastrzeżenia kary umownej w umowie na rzecz Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
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3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

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 pkt 1.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, bez odrębnego wzywania go do zapłaty.
Kara umowna staje się wymagalna z chwilą złożenia Wykonawcy oświadczenia o jej naliczeniu.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania zobowiązań objętych umową.
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
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.
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.
Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych
w § 8 Umowy.
§ 10
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Wykonawcy – (imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail);
2) ze strony Zamawiającego – (imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail).
Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się
poprzez pisemne zgłoszenie i nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pracowników Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego na
własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko.
§ 11
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.
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.).
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§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.
1.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 13
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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
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”.
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.
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.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
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
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6.

7.

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.
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.
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.
1.

2.

§ 17
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik:
1) formularz asortymentowo-cenowy;
2) formularz asortymentowo-cenowy na płycie CD lub innym nośniku danych;
3) oferta Wykonawcy
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Nazwa i adres wykonawcy
/pieczęć Wykonawcy/
O Ś W I A D C Z E N I E*
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
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/1/2020, w imieniu Wykonawcy
oświadczam, że zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert stanem faktycznym i prawnym:
1) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI ust. 2 SIWZ oraz
w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. posiada:
** 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
lub
** 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
lub
** inne równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich UE, tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………...

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, jeżeli dotyczy);
3) w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….
ust. ……. pkt ……. ustawy Pzp (wypełnić, jeżeli ma zastosowanie i podać odpowiednią podstawę
wykluczenia). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze (podać wymagane informacje, jeżeli
dotyczy):………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….……..............................................................................................

............................, dn. ....................

...................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy2

* W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, każdy z Wykonawców musi wykazać
brak podstaw wykluczenia natomiast posiadaniem stosownych uprawnień musi wykazać się każdy z Wykonawców, który
będzie wykonywał zakres zamówienia wymagający ich posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
** należy właściwe zaznaczyć, a przy opcji drugiej podać wymagane informacje
2

W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej musi zostać ono opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Nazwa i adres wykonawcy
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE*
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAITAŁOWEJ
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/1/2020
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.:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

............................, dn. ....................

...................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy3

* 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

3

W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej musi zostać ono opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

A/F/2/2020

Strona 27 z 27

