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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej  

   oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 

 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków 

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 52 

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego 

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego. 

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia  

    treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

    z  postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Pzp 

– postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.  
 

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia 

to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą 
Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna 
treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście 
źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako 
niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

 

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.  

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców do receptury i innych produktów. 

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.99.2022. Wykonawcy winni we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią 

SWZ.  

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne 

lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

 
Umowa na pakiety 1-3 zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena 

dostarczonych produktów przekroczy maksymalną wartość.  

Umowa na pakiety 4-14 zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, chyba że wcześniej cena 

dostarczonych produktów przekroczy maksymalną wartość. 

 
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ . 

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za 

najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.  

 

mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
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8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których  

      zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  

      o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  

      i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 

pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których 

pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.  

    Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 

Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do 

tego konkretnego Wykonawcy. 

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 

Zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany   

    format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie  

    jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z. 

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć  

    formatu XAdES. 

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w 

szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści 

swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 

przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje    

 

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w  

     inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

 

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

 

 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie 

przetargu jest: 

Aneta Ambroży  tel. / fax. (0-12) 614 25 52  - od pn. do pt. w godz. 8:00 – 14:00 

 

11. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 15.12.2022 r. 

 

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

 

1. Oferta powinna być: 

a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim. 

b. złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

Zamawiającego 

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi: 

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 222 ust. 5.” 

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w 

sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
    w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie 

SWZ – Rozporządzeniem.  

 

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:  

 § 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których 

mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o 

którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu 

udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, 

o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w 

postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst 

wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego). 

 

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia: 

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, 

przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

 

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia: 
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§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o 

których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy. 

 

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia: 

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku 

postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.  

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

 

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia: 

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub 

konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi 
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unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.  

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz. 

 

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia: 

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub 

konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia: 

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące 

wymagania:  

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 

także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych;  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 

tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby   

    zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w 

szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści 

swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 

przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

 

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i 

dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.  

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona 

na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. 

pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z 

oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako 

upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz, 

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ, 

c)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 3 do SWZ.  

 
Oraz w wypadkach, o których mowa w art.117 ust.2 oraz 3 ustawy PZP (treść przepisu przytoczona 

poniżej w niniejszym punkcie13 SWZ) 

 

d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane 

na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP  wg załącznika nr 4 do SWZ. 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający poucza Wykonawców o treści art. 117 ust 2, 3 oraz 4 ustawy PZP które mają następujące 
brzmienie:  
„2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane.  
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia 
dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy”. 
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14. Przedmiotowe środki dowodowe 

 

Przedmiotowe środki dowodowe 

   

1. Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 

453/2010/WE z dnia 20 maja 2010 r.- dotyczy pakietu 3 

      

 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich 

zgodności z przepisami prawa zgodnie z załącznikiem 5 do  SWZ- dotyczy pakietu 10 

 

Wyżej wymienione  środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w 

sposób opisany w pkt 12 SWZ. 

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy 

lub kryteria. 

 

15. Podmiotowe środki dowodowe 

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych 

na dzień ich złożenia: 

 

 

Podmiotowe środki dowodowe 

 

1. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny 

umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa-

dotyczy pakietów  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14       

  

 
 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnych uprawnień do sprzedaży produktów 
leczniczych Zamawiającemu wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dla 
Wykonawców prowadzących hurtownię farmaceutyczną - kopię ważnego zezwolenia Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, dla Wykonawców 
będących wytwórcami kopię ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na 
wytwarzanie produktów leczniczych. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny wydany przez właściwy 
organ państwa członkowskiego UE.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w pkt.15, zostaną spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia. Wykonawca który w ramach wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować, tą 
części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień. 

 
16. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 16.11.2022 r. do godz. 09:00 w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
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2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich 

    wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w 

następujący sposób:  

  - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i 

  - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w 

przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz   

    z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie  

    przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie  

    internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz   

    https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

 
17. Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi 16.11.2022 r., o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych 

(budynek A-VII). 

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego 

postępowania w zakładce „Komunikaty”.  

 
18. Warunki udziału w postępowaniu 

 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  Dodatkowo wykonawca 

podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. 

II. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. W tym zakresie Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny 

umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy 

prawa – dotyczy  pakietów 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14  

 

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

 

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a 

łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 

cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp: 

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
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c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 
Zgodnie z art.111 ustawy Pzp: 

Wykluczenie wykonawcy następuje:  

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od 

dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,  

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3  

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony 

inny okres wykluczenia;  

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na 

okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;  

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 

wykluczenia.  

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza 

się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 

lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
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sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3. 

 

 

 
20. Sposób obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz. 

2. Ogólny wzór do obliczania ceny: 

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat 

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio: 

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat, 

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat, 

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat. 

 

Na przykład: 

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % 

Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:  

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN 

 

UWAGA: 

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny 

lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 
21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

 
Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert  

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli. 

 

 

 

L.p. Kryterium 

Znaczenie  

procentowe 

kryterium (Rj) 

Maksymalna ilość punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena R1 = 100 % 100 punktów 

 

Sposób oceny ofert:  
Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną 
do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:  

W = C 
 

Gdzie:  
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Zasady oceny kryterium „cena oferty” [C] – Cena brutto  
Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich.  
Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.  
Cena brutto zostanie wyliczona na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.  
Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:  
- Cena brutto usługi – 100 %  
 
Wo= (Cmin/Co )x 100 pkt 
Wo – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę, którego oferta podlega ocenie.  
C min – cena najniższa podana przez wykonawcę, spośród złożonych ważnych ofert.  
Co – Cena oferowana podana przez wykonawcę.  
Sposób dokonania wyboru – najwyższa punktacja za cały pakiet. 
 
 
22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za 

najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy. 
 
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-

mówienia na stronie internetowej. 
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Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Odwołanie zawiera:  

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);  

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego;  

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku;  

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany 

do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;  

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników.  

 

2. Do odwołania dołącza się:  

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;  

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;  

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

 
24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert  

      częściowych 

 

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 swz. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych na poszczególne pakiety.  

 
25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę  

 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie 

przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu 

samemu Wykonawcy. 

 
26. Informacja dotyczące ofert wariantowych 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy  

 
Nie dotyczy 

 
28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2  

      pkt 2 

 
Nie dotyczy 
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29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia  

      wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający  

      przewiduje takie wymagania 

 
Nie dotyczy 

 
30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8. 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

 

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 131 ust. 2.   

 

Nie dotyczy 

 

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą.  

 

Nie dotyczy 

 

 

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   

 

Nie dotyczy 

 

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań.   

 

Nie dotyczy 

 

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową.   

 

Nie dotyczy 

 

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 

230. 

 

Nie dotyczy 

 

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 

 

Nie dotyczy 

 

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 



Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  
Postępowanie nr DZ.271.99.2022 – Surowce do receptury i inne produkty. 
 
 

 16 

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

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), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 

00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl; 

 Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 DZ.271.99.2022: prowadzonym w trybie podstawowym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo 

zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 
**; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 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.  
 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
https://webmail.szpitaljp2.krakow.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?action=compose&compose_caller=readmessage&message_id=%3C000301d7376e%24f54e0420%24dfea0c60%24%40szpitaljp2.krakow.pl%3E&sessionid=wsypek%2Awebmail.szpitaljp2.krakow.pl-session-0.793904870373325&folder=INBOX&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&page=1&longpage=0&searchtype=from&keyword=ciepiela&to=iod%40szpitaljp2.krakow.pl
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3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia z  formularzem ofertowym  
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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ZATWIERDZAM 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny  

im. Jana Pawła II 

ul. Prądnicka 80 

31-202 Kraków 
 

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenia wykonawcy  ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Surowce do receptury i inne produkty. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Krakowski Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II.(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

1. ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. ☐  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
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środki naprawcze i zapobiegawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ☐ Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
1
.  

4.  określone przez Zamawiającego   

w pkt. 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

☐  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: 

 

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r.  jestem: 

 - mikro przedsiębiorstwem 

 - małym przedsiębiorstwem 

 - średnim przedsiębiorstwem 

 - dużym przedsiębiorstwem 

* właściwe zaznaczyć 

                                              
1
 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
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Załącznik 2a 
wzór umowy dla pakietów 1-3 

  
 

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy: 

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą ul. 

Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym 

przez: 

………………….zwanym dalej – Zamawiającym, 

 

a:............................... 

reprezentowaną przez:....................... 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym  o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 215.000,00 EURO –  

postępowanie nr DZ.271.99.2022 Surowce do receptury i inne produkty 

następującej treści: 

 

 

§ 1 - Przedmiot umowy 

 

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się 

sprzedawać Zamawiającemu ....................................., zwane dalej „produktami”, 

wymienione w odpowiednim załączniku do umowy (załącznik Nr ………. SWZ), 

który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.  

2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie 

dla Wykonawcy do sprzedaży produktów na zasadach określonych w zamówieniu 

i niniejszej umowie.  

3. Zamówienie może być złożone faksem lub pocztą elektroniczną na 

adres:…………………………………………………………………………………………………. 

Zamówienie będzie określało rodzaj i ilość nabywanych produktów, a także termin 

jego dostarczenia Zamawiającemu. 

4. Decyzję o złożeniu zamówienia w imieniu Zamawiającego podejmuje Kierownik 

Apteki Szpitalnej. 

5. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia 

przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać 

realizacji zamówienia  

w terminie krótszym. W przypadkach nagłych (zamówienie na cito) Wykonawca 
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zobowiązany jest dostarczyć produkty do 24 godzin, licząc od momentu złożenia 

zamówienia. 

 

§ 2 - Cena i warunki dostawy 

 

1. Wykonawca ponosi we własnym zakresie koszty wykonania umowy, w tym cło 

(o ile występuje), ubezpieczenie oraz koszty transportu i rozładunku w Aptece 

Szpitalnej Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.  

2. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych 

(słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu 

produktów w ilości mniejszej niż określona w odpowiednim załączniku do 

umowy. Minimalna wartość złożonych zamówień wyniesie 50% maksymalnej 

ceny zamówienia. W przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie 

przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 3 – Wymogi dotyczące przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca dostarczy tylko takie produkty, które są dopuszczone do obrotu 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Minimalny wymagany termin przydatności do 

stosowania dostarczanych produktów będzie wynosił: 6 miesięcy dla 

dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego/medycznego  

oraz produktów leczniczych będących szczepionkami; 12 miesięcy dla pozostałych 

produktów (produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty biobójcze, 

suplementy diety, kosmetyki i inne produkty). 

2. Dostawy produktów z krótszym, niż określony powyżej, terminem ważności mogą 
być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi 
wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
 

 

§ 4 - Odbiór i warunki płatności 

 

1. Zamawiający podczas odbioru produktów sprawdzi dostawę pod względem 

ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. 

Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań 

zbiorczych i ustalenie ich stanu. 

2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty 

dostarczenia produktów. 

3. W razie dostawy wadliwych produktów Wykonawca zobowiązany jest wymienić 

je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, 

licząc od daty złożenia reklamacji. 
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4. W razie zwrotu zakupionych produktów leczniczych Zamawiający udostępni kopię 

rejestru warunków przechowywania w aptece od dnia dostawy do dnia zwrotu 

towaru. 

5. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania 

faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w 

szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku. 

6. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu nie wcześniej, niż z dostawą 

towaru, którego faktura dotyczy.  

 

§ 5 – Odpowiedzialność 

 

1. W razie zwłoki w realizacji zamówienia, Zamawiający może: 

- nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia, 

którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki;   

- bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, dokonać wykonania zastępczego 

umowy, tj. zakupu interwencyjnego produktu objętego umową u podmiotu 

trzeciego po aktualnej cenie rynkowej. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego  

a wartością wyliczoną na podstawie załącznika do umowy. Naliczenie różnicy 

zostanie przekazane Wykonawcy w formie noty księgowej wraz z pisemnym 

uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty 

otrzymania ww. dokumentów do zapłaty tak naliczonych kosztów wykonania 

zastępczego. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do 

potrącenia naliczonych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy.  

2. W razie zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 4 

ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % 

wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy 

dzień zwłoki. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

Zamawiający, wynosi 40% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.  

 

§ 6 - Okres obowiązywania umowy 

 

1. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, to jest do dnia ………. r. 

2. Umowa wygasa wcześniej, jeśli cena dostarczonych produktów przekroczy 

maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 2 umowy.  
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§ 7 - Zmiany sposobu wykonywania umowy 

 

1. Jeżeli nastąpi udokumentowany brak możliwości dostawy produktu o nazwie 

handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze 

względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca może a) 

dostarczyć produkt równoważny, odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ 

przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzyć realizację dostawy wskazanemu 

przez siebie podwykonawcy.  

2. Jeżeli nastąpi nierównomierne zużycie przez Zamawiającego poszczególnych 

produktów określonych w odpowiednim załączniku do umowy, Zamawiający może 

zmienić ilość zamówień produktów określonych w odpowiednim załączniku przy 

zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z załącznika.  

3. W przypadku zmiany przez Wykonawcę własnej oferty handlowej Wykonawca 

może jednostronnie obniżyć cenę produktów.  

4. Ilekroć paragraf niniejszy lub następny przewiduje produkt równoważny lub 

dostawę przez podmiot inny niż Wykonawca, zmiana taka wymaga zgody kierownika 

apteki Zamawiającego.  

5. Ilekroć paragraf niniejszy lub następny przewiduje zwiększenie ceny produktu, 

zmiana ta nie może spowodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 

umowy. 

 

§ 8 - Zmiany umowy 

 

1. Jeżeli nastąpi zmiana zasad finansowania, wynikających z ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która spowoduje podwyższenie 

urzędowej ceny maksymalnej, strony mogą zmienić umowę w ten sposób, że 

podwyższą cenę jednostkową w takim stosunku, w jakim wzrosła urzędowa cena 

maksymalna. Jeżeli zmiana spowoduje, że cena określona przez Wykonawcę będzie 

wyższa niż urzędowa cena maksymalna, do wysokości której Zamawiający może 

nabywać dostarczane produkty, strony zmienią umowę w ten sposób, że obniżą cenę 

jednostkową tak, aby nie przekraczała maksymalnej ceny urzędowej. Jeżeli obniżenie 

urzędowej ceny maksymalnej spowoduje obniżenie ceny, obowiązującej między 

stronami, o co najmniej 10 %, strony mogą zmienić umowę w ten sposób, że 

dopuszczą dostawę produktu równoważnego, odpowiadającego SWZ.  

2. Jeżeli nastąpi wycofanie refundacji produktu leczniczego o nazwie handlowej, 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, strony mogą zmienić umowę w ten sposób, że 

dopuszczą produkt równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ oraz 

wymogom zawartym w § 3 albo realizację dostawy przez podwykonawcę wskazanego 

przez Wykonawcę umowy. Jeżeli w terminie najbliżej dostawy, przypadającej po dniu 
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wycofania refundacji, Wykonawca nie zaproponuje produktu równoważnego lub 

podwykonawcy gotowego wykonać umowę, lub tak zaproponowany produkt albo 

podwykonawca nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, umowa wygasa.  

3. Jeżeli nastąpi zmniejszenie liczby świadczeń zdrowotnych, udzielonych z 

wykorzystaniem produktów w okresie trwania umowy i Zamawiający nie zakupi 

wszystkich produktów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy, strony 

mogą zmienić umowę w ten sposób, że przedłużą czas jej obowiązywania na okres do 

12 miesięcy. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 2 zachowują moc także w odniesieniu 

do umowy przedłużonej. 

4. W przypadku zmiany: 

(I) stawki podatku od towarów i usług, 

(II) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub  

(III) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

(IV) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, stawki wynagrodzenia Wykonawcy ulegną zmianie, o ile zmiany te 

będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym: 

a)      stawki ulegną zmianie adekwatnie do zmiany kosztów Wykonawcy, 

wynikających ze zmian określonych powyżej, 

b)    zmiany stawek, o których mowa powyżej, będą dokonywane wyłącznie na 

podstawie pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez 

Strony,  

c)  przed podpisaniem aneksu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wyliczenia zmienionych kosztów z uwagi na zmiany określone 

powyżej wraz z dowodami potwierdzającymi, 

d) z wnioskiem o zawarcie aneksu z uwagi zmniejszenie kosztów Wykonawcy 

wynikających ze zmian określonych powyżej, może wystąpić również 

Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumentację, o której mowa w punkcie powyżej, w ustalonym przez strony 

terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez 

Zamawiającego, 

e) maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, skorygowana w efekcie 

zastosowania powyższych reguł, nie może przekroczyć 30% kwoty 

wynagrodzenia przewidzianego w pierwotnej umowie dla całego okresu jej 

obowiązywania.  
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f) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w sposób opisany 

powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

g) inne zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie przewidzianym art. 455 Prawa 

Zamówień Publicznych.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obydwie strony - pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 - Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Wykonawca                                                Zamawiający 
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Załącznik 2b 

wzór umowy dla pakietów 4-14 
 

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:  
Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą ul. 
Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym 
przez:  
 
............................................................ – .....................................................  
zwanym dalej – Zamawiającym,  
 
a:...............................reprezentowaną przez: 
.......................zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  
 
 
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 215 000 EURO – 
postępowanie nr DZ.271.99.2022 Surowce do receptury i inne produkty 
następującej treści:  
 

§ 1 - Przedmiot umowy 
 

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się 
sprzedawać Zamawiającemu ....................................., zwane dalej „produktami”, 
wymienione w odpowiednim załączniku do umowy (załącznik Nr ………. SWZ), który 
zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.  

2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie 
dla Wykonawcy do sprzedaży produktów na zasadach określonych w zamówieniu i 
niniejszej umowie.  

3. Zamówienie może być złożone faksem lub pocztą elektroniczną na 
adres:…………………………………………………………………………………………………. Zamówienie 
będzie określało rodzaj i ilość nabywanych produktów, a także termin jego 
dostarczenia Zamawiającemu.  

4. Decyzję o złożeniu zamówienia w imieniu Zamawiającego podejmuje Kierownik 
Apteki Szpitalnej.  

5. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia 
przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać realizacji 
zamówienia w terminie krótszym. W przypadkach nagłych (zamówienie na cito) 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 24 godzin, licząc od momentu 
złożenia zamówienia.  
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§ 2 - Cena i warunki dostawy 

 
1. Wykonawca ponosi we własnym zakresie koszty wykonania umowy, w tym cło (o 
ile występuje), ubezpieczenie oraz koszty transportu i rozładunku w Aptece 
Szpitalnej Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.  

2. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych (słownie: 
………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w 
ilości mniejszej niż określona w odpowiednim załączniku do umowy. Minimalna 
wartość złożonych zamówień wyniesie 50% maksymalnej ceny zamówienia. W 
przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

 
 

§ 3 – Wymogi dotyczące przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca dostarczy tylko takie produkty, które są dopuszczone do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalny wymagany termin przydatności do 
stosowania dostarczanych produktów będzie wynosił: 6 miesięcy dla dietetycznych 
środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego/medycznego oraz produktów 
leczniczych będących szczepionkami; 12 miesięcy dla pozostałych produktów 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty biobójcze, suplementy diety, 
kosmetyki i inne produkty).  

2. W przypadku zamówień produktów leczniczych do stosowania w ramach 
programów lekowych lub chemioterapii Zamawiający wymaga dostaw produktów, 
objętych refundacją w tych kategoriach dostępności przez cały okres obowiązywania 
umowy, w cenie nie wyższej niż limit finansowania dostarczanego produktu 
leczniczego, wynikający z obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia lub z 
decyzji administracyjnej o objęciu refundacją dostarczanego produktu leczniczego w 
zakresie instrumentów dzielenia ryzyka. Jeżeli nastąpi wycofanie refundacji produktu 
leczniczego o nazwie handlowej, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie Zamawiający 
ma prawo dokonać zwrotu dostarczonych produktów, pozostających w magazynie 
Zamawiającego w dniu wycofania refundacji i zażądać zwrotu zapłaconej ceny.  
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§ 4 - Odbiór i warunki płatności 
1. Zamawiający podczas odbioru produktów sprawdzi dostawę pod względem 
ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie 
będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich 
stanu. 

2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty 
dostarczenia produktów.  

3. W razie dostawy wadliwych produktów Wykonawca zobowiązany jest wymienić je 
na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc 
od daty złożenia reklamacji.  

4. W razie zwrotu zakupionych produktów leczniczych Zamawiający udostępni kopię 
rejestru warunków przechowywania w aptece od dnia dostawy do dnia zwrotu 
towaru.  

5. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania 
faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w 
szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku.  

6. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu nie wcześniej, niż z dostawą 
towaru, którego faktura dotyczy.  
 
 

§ 5 – Odpowiedzialność 
 
1. W razie zwłoki w realizacji zamówienia, Zamawiający może:  
 
- nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia, 
którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki;  
- bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, dokonać wykonania zastępczego umowy, 
tj. zakupu interwencyjnego produktu objętego umową u podmiotu trzeciego po 
aktualnej cenie rynkowej. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy 
pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego a wartością wyliczoną na podstawie 
załącznika do umowy. Naliczenie różnicy zostanie przekazane Wykonawcy w formie 
noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w 
terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty tak naliczonych 
kosztów wykonania zastępczego. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia 
Zamawiającego do potrącenia naliczonych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy.  
2. W razie zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 4 
ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości 
zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień 
zwłoki.  

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.  
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4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 
Zamawiający, wynosi 40% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.  
 

§ 6 - Okres obowiązywania umowy 
 

1. Umowa została zawarta na okres jednego roku, to jest do dnia ………. r.  
2. Umowa wygasa wcześniej, jeśli cena dostarczonych produktów przekroczy 
maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 2 umowy.  
 

§ 7 - Zmiany sposobu wykonywania umowy 
 

1. Jeżeli nastąpi udokumentowany brak możliwości dostawy produktu o nazwie 
handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze 
względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca może a) 
dostarczyć produkt równoważny, odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ 
przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzyć realizację dostawy wskazanemu 
przez siebie podwykonawcy.  
2. Jeżeli nastąpi nierównomierne zużycie przez Zamawiającego poszczególnych 
produktów określonych w odpowiednim załączniku do umowy, Zamawiający może 
zmienić ilość zamówień produktów określonych w odpowiednim załączniku przy 
zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z załącznika.  
3. Jeżeli nastąpi obniżenie limitu finansowania produktu leczniczego do stosowania w 
programach lekowych lub chemioterapii lub wydanie korzystniejszych postanowień 
w zakresie instrumentów dzielenia ryzyka, obniżeniu ulegają ceny leków, 
sprzedanych uprzednio po cenie wyższej a pozostających w magazynie 
Zamawiającego w dniu wejścia w życie obwieszczenia Ministra Zdrowia, 
zmieniającego tę cenę lub w dniu wydania postanowień w zakresie instrumentów 
dzielenia ryzyka. Cena ulega obniżeniu do wysokości obowiązującego limitu 
finansowania.  
4. Jeżeli nastąpi obniżenie ceny jednostkowej, wynikającej z obowiązującego 
obwieszczenia Ministra Zdrowia lub z decyzji administracyjnej o objęciu refundacją 
dostarczanego produktu leczniczego w zakresie instrumentów dzielenia ryzyka i 
maksymalna cena zamówień dla danego załącznika nie zostanie w okresie umownym 
wyczerpana, Zamawiający może zwiększyć zamówienie produktów leczniczych z tego 
załącznika. Uprawnie nie to nie może spowodować przekroczenia kwot 
maksymalnych dla poszczególnych załączników.  
5. W przypadku zmiany przez Wykonawcę własnej oferty handlowej Wykonawca 
może jednostronnie obniżyć cenę produktów.  
6. Ilekroć paragraf niniejszy lub następny przewiduje produkt równoważny lub 
dostawę przez podmiot inny niż Wykonawca, zmiana taka wymaga zgody kierownika 
apteki Zamawiającego.  
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7. Ilekroć paragraf niniejszy lub następny przewiduje zwiększenie ceny produktu, 
zmiana ta nie może spowodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 
umowy.  

§ 8 - Zmiany umowy 
 

1. Jeżeli nastąpi zmiana zasad finansowania, wynikających z ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która spowoduje podwyższenie 
urzędowej ceny maksymalnej, strony mogą zmienić umowę w ten sposób, że 
podwyższą cenę jednostkową w takim stosunku, w jakim wzrosła urzędowa cena 
maksymalna. Jeżeli zmiana spowoduje, że cena określona przez Wykonawcę będzie 
wyższa niż urzędowa cena maksymalna, do wysokości której Zamawiający może 
nabywać dostarczane produkty, strony zmienią umowę w ten sposób, że obniżą cenę 
jednostkową tak, aby nie przekraczała maksymalnej ceny urzędowej. Jeżeli obniżenie 
urzędowej ceny maksymalnej spowoduje obniżenie ceny, obowiązującej między 
stronami, o co najmniej 10 %, strony mogą zmienić umowę w ten sposób, że 
dopuszczą dostawę produktu równoważnego, odpowiadającego SWZ.  
2. Jeżeli nastąpi wycofanie refundacji produktu leczniczego o nazwie handlowej, 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, strony mogą zmienić umowę w ten sposób, że 
dopuszczą produkt równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ oraz 
wymogom zawartym w § 3 albo realizację dostawy przez podwykonawcę wskazanego 
przez Wykonawcę umowy. Jeżeli w terminie najbliżej dostawy, przypadającej po dniu 
wycofania refundacji, Wykonawca nie zaproponuje produktu równoważnego lub 
podwykonawcy gotowego wykonać umowę, lub tak zaproponowany produkt albo 
podwykonawca nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, umowa wygasa.  
3. Jeżeli nastąpi zmniejszenie liczby świadczeń zdrowotnych, udzielonych z 
wykorzystaniem produktów w okresie trwania umowy i Zamawiający nie zakupi 
wszystkich produktów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy, strony 
mogą zmienić umowę w ten sposób, że przedłużą czas jej obowiązywania na okres do 
12 miesięcy. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 2 zachowują moc także w odniesieniu 
do umowy przedłużonej.  
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obydwie strony - pod rygorem nieważności.  

 
§ 9 - Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Załączniki stanowią integralną część umowy.  
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4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.  
 

Wykonawca                                                                                                               Zamawiający 
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Załącznik 2c 

wzór umowy użyczenia dla pakietu 10 
 

UMOWA UŻYCZENIA  
 

zawarta w dniu .................... r. w ................................................, dalej zwana "Umową", 

pomiędzy: 

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

_________________________ 

_________________________ 

zwaną dalej „Użyczającym”, 

a 

[___________________________] z siedzibą w [__________________] wpisaną do [___________________] pod numerem KRS 

______________________ , reprezentowanym przez   

___________________________________ 

dalej zwanym „Biorącym do używania”. 

 

Użyczający oraz Biorący do używania postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
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1. Użyczający zobowiązuje się udostępnić Biorącemu do używania _____________ opisane w Załączniku nr 1, zwane dalej "Sprzętem", w 

celu zapoznania się personelu Biorącego do używania ze Sprzętem, a Biorący do używania na powyższe wyraża zgodę. Udostępnienie 

Sprzętu przez Użyczającego na rzecz Biorącego do używania nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Wydanie Sprzętu wraz z wszelką niezbędną dokumentacją nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy. 

3. Użyczający na swój koszt przeszkoli personel Biorącego do używania w zakresie korzystania ze Sprzętu. 

ODBIÓR I ZWROT SPRZĘTU 

§ 2 

1. Użyczający na swój koszt dostarczy i zainstaluje Sprzęt w miejscu i w czasie ustalonym z Biorącym do używania.  

2. Instalacja Sprzętu i jego odbiór przez Biorącego do używania zostaną potwierdzone przez złożenie podpisów przez przedstawicieli Stron na 

Protokole Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Protokół Odbioru może być zastąpiony przez inny dokument 

potwierdzający dostawę podpisany przez Biorącego do używania. 

3. Podpisując Protokół Odbioru lub inny dokument, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego § 2, Biorący do używania potwierdza, że Sprzęt jest 

kompletny, sprawny i gotowy do użytku, nie ma widocznych wad fizycznych ani nie nosi śladów uszkodzeń, jego stan techniczny jest bardzo 

dobry, a Biorący do używania nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 

4. Po rozwiązaniu Umowy Biorący do używania wyda Użyczającemu bez uprzedniego wezwania Sprzęt w stanie niepogorszonym ponad zużycie 

wynikające z normalnej eksploatacji. Wydanie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nastąpi w miejscu instalacji Sprzętu bądź w innym 

miejscu ustalonym przez Strony.  

5. Fakt wydania Sprzętu Użyczającemu zostanie potwierdzony przez złożenie podpisów przez przedstawicieli Stron na Protokole Zwrotu, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. W Protokole Zwrotu Strony określą stan techniczny Sprzętu w chwili wydania go Użyczającemu oraz 

ewentualne dodatkowe zastrzeżenia. 

6. Oprócz przypadku rozwiązania Umowy Użyczający 

7.  ma prawo odebrania Sprzętu od Biorącego do używania w każdym czasie w trakcie obowiązywania Umowy, w szczególności w związku z 

koniecznością dokonania naprawy. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego § 2. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO DO UŻYWANIA 
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§ 3 

1. Biorący do używania zobowiązuje się powierzać używanie Sprzętu swojemu wykwalifikowanemu personelowi, posiadającemu stosowne 

uprawnienia zawodowe oraz umiejętności w zakresie obsługi Sprzętu, Biorący do używania nie może oddać Sprzętu osobie trzeciej do 

używania bez zgody Użyczającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Biorący do używania nie będzie usuwać żadnych etykiet, symboli ani numerów serii przyklejonych do Sprzętu. Użyczający wyraża zgodę na 

zmianę umiejscowienia i/lub instalacji Sprzętu w ramach prowadzonej działalności Biorącego do używania, pod warunkiem poinformowania 

pisemnie Użyczającego o nowej lokalizacji sprzętu. 

3. Od chwili podpisania Protokołu Odbioru Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Sprzętu. O każdym 

takim zdarzeniu Biorący do używania zobowiązany jest poinformować Użyczającego w terminie 24 godzin od zdarzenia. 

4. Biorący do używania jest uprawniony do korzystania ze Sprzętu w normalny sposób i zgodnie z przeznaczeniem. Biorący do używania jest 

również zobowiązany do ochrony Sprzętu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Użyczający zobowiązuje się zapewnić serwisowanie i kontrolę Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją użytkowania. Biorący 

do używania niniejszym potwierdza otrzymanie egzemplarza zaleceń i instrukcji użytkowania Sprzętu i oświadcza, że przyjął do wiadomości 

takie zalecenia i instrukcje użytkowania. 

6. Koszty napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją producenta Sprzętu ponosi Użyczający, chyba, że uszkodzenie lub 

zniszczenie wynika ze niewłaściwej eksploatacji Sprzętu lub działania osób trzecich. 

7. Użyczający zgadza się zapewnić Sprzęt zastępczy, kiedy Sprzęt Biorącego do używania jest wysyłany do serwisu lub naprawy pod 

warunkiem, że Użyczający będzie znajdował się w posiadaniu Sprzętu zastępczego. Z tego powodu numer seryjny Sprzętu znajdujący się 

pod opieką Biorącego do używania może się niekiedy zmieniać, a Załącznik nr 1 będzie odpowiednio zmieniany. 

8. Opłaty serwisowe oraz opłaty za kontrolę, w tym koszty transportu, zgodnie z zalecanym harmonogramem usług i kontroli oraz zaleceniami 

producenta, będą ponoszone przez Użyczającego. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYCZAJĄCEGO 

§ 4 
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1. Użyczający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania Sprzętu w sposób niezgodny z Umową, w 

szczególności w wyniku nie przestrzegania instrukcji utrzymania lub obsługi Sprzętu lub innych dokumentów związanych ze Sprzętem, jak 

również za decyzje medyczne podejmowane przez Biorącego do używania w związku z jego użyciem. 

2. Użyczający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jedynie za szkody wynikające z niedoskonałości dostarczonego Sprzętu lub 

usług wyświadczonych bądź działań wykonanych przez Użyczającego, o ile takie szkody są spowodowane oszustwem, umyślnym błędem lub 

rażącym zaniedbaniem Użyczającego bądź jednego z pracowników Użyczającego. 

3. Jeżeli Użyczający byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowań, odszkodowania te będą ograniczone do kwoty rzeczywiście wypłaconej 

przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz Użyczającego. Użyczający nie będzie zobowiązany wobec żadnej osoby do kompensaty tytułem 

szkód pośrednich, wtórnych lub utraconych zysków. 

4. Jakiekolwiek żądania skierowane przeciwko Użyczającemu muszą być zgłoszone dla Użyczającego w ciągu 3 miesięcy od pojawienia się 

takich żądań. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 5 

1. Do bieżącej współpracy w celu realizacji Umowy Strony wyznaczają upoważnionych przedstawicieli: 

1)  Ze strony Użyczającego: _____________ 

2)  Ze strony Biorącego do używania: ________________. 

 

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia __________do dnia____________ 

2. Użyczający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, zażądać zwrotu Sprzętu i Sprzętu zastępczego oraz wystąpić o 

odszkodowanie za szkody, poniesione koszty i wydatki w przypadku: 

a) używania Sprzętu w sposób niezgodny z Umową, 
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b) udostępnienia Sprzętu przez Biorącego do używania osobom trzecim, niebędącym personelem Biorącego do używania. 

3. Użyczający ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez podawania przyczyny za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.  

4.  Umowa wygasa w przypadku rozwiązania umowy na dostawę ……………… z dnia ………………..  lub wygaśnięcia zobowiązań z niej 

wynikających. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony wyłączają możliwość cesji praw z Umowy. 

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Biorącego do używania. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

  Użyczający      Biorący do używania  
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Załącznik nr 3  

 opis przedmiotu zamówienia z formularzem ofertowym  

 

UWAGA:  

1. Wykonawca w swojej ofercie czytelnie wypełnia tabelę od kolumny „Liczba oferowanych opakowań” do kolumny „Kod EAN 
oferowanego produktu”. Prosimy o podawanie w swojej ofercie: 
 
a). nazw handlowych z uwzględnieniem wielkości opakowań (gramatura/pojemność) - dotyczy pakietu 1 i 2, 
 
2. Prosimy o wycenę tylko takiej liczby opakowań, jaka podana w SWZ (w przypadku niecałkowitej liczby opakowań podać liczbę 
oferowanych opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi).   
      
3.Wykonawca w swojej ofercie czytelnie wypełnia tabelę od kolumny „Liczba oferowanych opakowań” do kolumny „Nazwa 
handlowa i wielkość opakowania”. Prosimy o podawanie w swojej ofercie nazw handlowych z uwzględnieniem wielkości 
opakowań. Prosimy o wycenę tylko takiej liczby opakowań, jaka podana w SWZ (w przypadku niecałkowitej liczby opakowań 
podać liczbę oferowanych opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi)- 
dotyczy  pakietu 3 i 4  
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Pakiet 1 Produkty lecznicze 

Lp. Nazwa produktu leczniczego 
Wielkość 

opakowania 
Liczba 

opakowań 

 Liczba 
oferowanych 

opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 

podatku VAT)  

 Stawka 
podatku 

VAT  

Wartość brutto (kol.5 
x kol.6 x 

współczynnik stawki 
podatku VAT) 

Nazwa handlowa i 
wielkość opakowania 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Extractum fluidum ex: Crataegi fructus et 
Valerianae radix,syrop  

syrop, op. 992 ml 2,23 ml/10 ml 450   
        

2. Thymi sirupus compositus syrop, op. 1250 g 

(15 g Thymi 
extractum 

fluidum + 0,01 
g 

Thymolum)/100 
g 

15   

        

3. Lini oleum virginale płyn, op. 70 g 1 g/g 40           

4. Vitaminum A  
 roztwór doustny, 

op. 10 ml 
45 000 j.m./1 

ml 
130   

        

5. Vitaminum E  
roztwór doustny, op. 

10 ml 
300 mg/1 ml 30   

        

6. 
1% spirytusowy roztwór fioletu 
gencjanowego  

roztwór, op. 20 g lub 
20 ml 

10 mg/ 1 g 30   
        

7. 
1% wodny roztwór jodu (Iodi solutio 
aquosa) 

roztwór, op. 40 g 10 mg/ 1 g 35   
        

8. 
Hydrogenii peroxydum 3% (Woda 
utleniona 3%) 

roztwór, op. 100 g 
lub 100 ml 

30 mg/ 1 g 500   
        

9. 
Spiritus salicylatus 2% (Spirytus 
salicylowy 2%) 

roztwór, op. 100 g 
lub 100 ml 

20 mg/ 1 g 35   
        

10. 
Spirytus skażony hibitanem 0,5% płyn na 
skórę 

roztwór, op. 1000 ml 5 mg/ 1 g 300   
        

Razem wartość brutto: 
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Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców 
 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 2- Surowce farmaceutyczne 

Lp.  Nazwa surowca farmaceutycznego 
Wielkość 

opakowania 
Liczba 

opakowań 

 Liczba 
oferowanych 

opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 

podatku VAT)  

 Stawka 
podatku 

VAT  

Wartość brutto 
(kol.5 x kol.6 x 
współczynnik 

stawki podatku 
VAT) 

Nazwa handlowa i 
wielkość 

opakowania 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Acidum acetylsalicylicum 25 g 2             

2. 
Acidum boricum* 

100 g 2             

3. 250 g 6             

4. Acidum citricum monohydricum 100 g 1             

5. Acidum lacticum (88-92%) 100 ml 1             

6. Acidum salicylicum* 50 g 2             

7. Adeps suillus 100 g 5             

8. 
Amylum tritici* 

25 g 1             

9. 50 g 1             

10. 
Aqua Calcis* 

50 g 3             

11. 100 g 3             

12. 
Argenti nitras* 

1 g 2             

13. 5 g 2             

15. 
Benzocainum* 

50 g 5             

16. 100 g 6             

17. Bismuthi subgallas (Dermatolum) 5 g 2             

18. Bismuthi subnitras 5 g 1             

19. Bismuthum subcarbonicum 5 g 1             

20. Calcii carbonas praecipitatus 100 g 1             

21. 
Calcii lactas pentahydricus* 

100 g 2             

22. 250 g 5             

23. Cera alba 50 g 1             

24. Cera flava 50 g 1             
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25. 

Chloramphenicolum*  

1 g 2             

26. 5 g 3             

27. 10 g 2             

28. Clotrimazolum pulvis 5 g 1             

29. 
Codeini phosphas hemihydricus* 

5 g 3             

30. 10 g 15             

31. Cupri sulfas pentahydricus 1 g 1             

32. 
Dimeticonum (Dimetykon 350)* 

50 ml 1             

33. 100 ml 1             

34. 
Dithranolum* 

1 g 1             

35. 5 g 1             

36. Ephedryni hydrochloridum 5 g 3             

37. 

Erythromycin* 

1 g 1             

38. 5 g 1             

39. 10 g 2             

40. 
Ethacridini lactas* 

1 g 1             

41. 5 g 1             

42. Ethanolum 70% 800 g 10             

43. Ethanolum 96% 800 g 5             

44. 
Eucerinum (Unguentum Eucerini I) 

1000 g 15             

45. 4000 g 40             

50. Glicerolum 86% lub 85%** 1000 g 50             

51. 
Glucosum monohydricum** 

1000 g 15             

52. 5000 g 40             

53. 
Gummi arabicum* 

100 g 1             

54. 250 g 1             

56. 
Hydrocortisonum* 

25 g 2             

57. 50 g 4             

58. Ichthammolum 50 g 1             

59. Iodum 5 g 2             
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60. 
Kalii bromidum* 

10 g 1             

61. 25 g 1             

62. Kalii chloridum 100 g 4             

63. 
Kalii iodidum* 

25 g 1             

64. 50 g 1             

65. Lactosum monohydricum 100 g 2             

66. Lanolinum 1000 g 20             

67. Lavandulae aetheroleum 5 ml 1             

68. 
Lekobaza 

500 g 2             

69. 1000 g 5             

70. Levomentholum 25 g 1             

71. 

Lidocaini hydrochloridum* 

5 g 2             

72. 10 g 2             

73. 25 g 2             

74. Magnesi oxidatum ponderosum 50 g 1             

75. 
Menthae piperitae aetheroleum 

5 ml 1             

76. 10 ml 1             

77. 
Metamizolum natricum* 

5 g 1             

78. 25 g 1             

79. 

Metronidazolum* 

5 g 1             

80. 10 g 1             

81. 25 g 1             

82. Morphini hydrochloridum 1 g 2             

83. 
Natrii benzoas* 

25 g 1             

84. 50 g 1             

85. Natrii bromidum 50 g 1             

86. 
Natrii chloridum 

100 g 2             

87. 1000 g 1             

88. Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 25 g 1             

89. Natrii hydrogenocarbonas (Natrium 50 g 2             
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90. bicarbonicum)* 100 g 12             

91. Natrii salicylas 50 g 1             

92. 
Natrii tetraboras (Borax)* 

250 g 5             

93. 1000 g 8             

94. Natrii thiosulfas 50 g 1             

95. 
Neomycini sulfas* 

5 g 1             

96. 10 g 1             

97. Nystatinum 10 g 10             

98. 

Oleum cacao* 

100 g 2             

99. 250 g 2             

100. 500 g 1             

101. Oleum Lini** 100 ml 2             

102. 
Oleum Rapae*, ** 

100 g 2             

103. 250 g 2             

104. 
Oleum Ricin*, ** 

50 ml 2             

105. 100 ml 2             

106. 
Papaverini hydrochloridum* 

1 g 2             

107. 5 g  2             

108. Paraffinum liquidum ** 750 g lub 800 g 15             

109. Pentravan podłoże do receptury aptecznej 100 g 10             

110. Pepsini pulvis 10 g 1             

111. 
Phenobarbitalum natricum* 

5 g 2             

112. 50 g 2             

113. Pix liquida Pini 25 g 1             

114. Promethazini hydrochloridum 1 g 1             

116. Saccharum** 100 g 5             

117. Sapo kalinus 50 g 1             

118. Sulfur praecipitatum 50 g 3             

119. 
Talcum* 

250g 5             

120. 1000 g 1             
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121. Tanninum (Acidum tannicum) 25 g 2             

123. Tinctura Convallariae titrata 250 g 30             

124. Tinctura Crataegi 250 g 10             

126. Tinctura Valerianae 250 g 40             

127. 
Unguentum Cholesteroli* 

100 g 2             

128. 250 g 5             

129. 
Urea pura* 

100 g 5             

130. 250 g 10             

131. 
Vaselinum album 

1000 g 15             

132. 10 000 g 18             

133. Vaselinum flavum 1000 g 4             

134. 

Vaselinum hydrophylicum* 

100 g 2             

135. 250 g 2             

136. 500 g 2             

137. 
Vitaminum A syntheticum densatum oleosum 1,0 
MIU/g** 

5 g 45     
        

138. Vitaminum E purum** 5 g 5             

139. 

Zinci oxidi pasta 

100 g 2             

140. 250 g 2             

141. 500 g 2             

142. 
Zinci oxidum* 

500 g 3             

143. 1000 g 3             

144. 
Zinci sulfas heptahydricus* 

1 g 1             

145. 5 g 1             

146. Opłatki apteczne - kapsułki skrobiowe nr 2   op. a 250 szt. 25             

147. Opłatki apteczne - kapsułki skrobiowe nr 3 op. a 250 szt. 8             

148. 
Opłatki apteczne - kapsułki skrobiowe nr 4  

op. a 250 szt. 8     
        

149. Opłatki apteczne - kapsułki skrobiowe nr 5  op. a 250 szt. 4             

150. Opłatki apteczne - kapsułki skrobiowe nr 6  op. a 250 szt. 4             

Razem wartość brutto   
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*dla danego surowca farmaceutycznego wymagane opakowania tego samego producenta 

**zamawiający dopuszcza jedynie surowiec farmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do receptury posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców 

 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 3 Substancje chemiczne 

Lp.  Nazwa produktu Wielkość opakowania 
Liczba 

opakowań 

 Liczba 
oferowanych 

opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 

podatku VAT)  

 Stawka 
podatku 

VAT  

Wartość brutto (kol.5 
x kol.6 x 

współczynnik stawki 
podatku VAT) 

Nazwa handlowa i 
wielkość opakowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Alkohol etylowy całkowicie skażony 
(trzema substancjami skażajacymi: 
metyloetyloketonem, alkoholem 
izopropylowym oraz benzoesanem 
denatonium) odwodniony o zawartości 
alkoholu 99,9 % (wagowo)* 

 opakowanie 5 L 350           

2. 

Alkohol etylowy całkowicie skażony 
(trzema substancjami skażajacymi: propan-
2-olem, butanonem oraz benzoesanem 
denatonium) o zawartości alkoholu 96% 
(wagowo)* 

 opakowanie 5 L 140           

3. Alkohol etylowy czysty 70%  opakowanie 1 L 100           

4. Alkohol etylowy czysty 96% opakowanie 1 L 100           

5. Benzyna apteczna opakowanie 1 L 740           

Razem wartość brutto: 
  
  

*preparat zgłoszony w rejestrze Biura ds. Substancji Chemicznych, wymagana Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010/WE z dnia 20 
maja 2010 r. 

 
 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców: 
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Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 4 Utensylia oraz opakowania do leków recepturowych 

Lp. Nazwa/Opis produktu Objętość/Wymiary 
 Liczba 
sztuk/ 

opakowań  

 Liczba 
oferowanych 

opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 

podatku VAT)  

 Stawka 
podatku 

VAT  

Wartość brutto 
(kol.5 x kol.6 x 
współczynnik 

stawki podatku 
VAT) 

Nazwa handlowa 
i wielkość 

opakowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Butelka sterylna, biała, wykonana z tworzywa 
sztucznego, z zakraplaczem i nakrętką.    

10 ml 40     
      

2. 
Butelka sterylna, biała, wykonana z tworzywa 
sztucznego, z zakraplaczem i nakrętką.    

30 ml 10     
      

3. Butelka sterylna z nakrętką.  100 ml 10           

4. Butelka sterylna z nakrętką.  150ml 10           

5. Butelka sterylna z nakrętką.  250 ml 10           

6. Butelka szklana        20 ml śr 18 mm 5 500           

7. Butelka szklana        50 ml śr. 18 mm 200           

8. Butelka szklana    100 ml śr. 28 mm 600           

9. Butelka szklana       150 ml śr. 28 mm 600           

10. Butelka szklana      200 ml śr. 28 mm 300           

11. Butelka szklana       250 ml śr 28 mm 200           

12. Butelka szklana      300 ml śr. 28 mm 300           

13. Butelka szklana   500 ml śr. 28 mm 300           

14. Butelka szklana     1000 ml śr. 28 mm 400           

15. Słoik apteczny/ butelka z szeroką szyjką 60 ml śr 32 mm 200           

16. Słoik apteczny/ butelka z szeroką szyjką 100 ml śr 32 mm 200           

17. Biała, nieprzezroczysta nakrętka na butelkę śr. 18 mm 6 000           

18. Biała, nieprzezroczysta nakrętka na butelkę śr. 22 mm 500           

19. Biała, nieprzezroczysta nakrętka na butelkę śr. 28 mm 3 000           

20. 
Biała, nieprzezroczysta nakrętka na butelkę/ 
słoik  

śr. 32 mm 400     
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21. 

Sączki do kropli ocznych, sterylne, 
jednorazowe z filtrem membranowym 0,2 mcm 
zapewniającym usunięcie mikroorganizmów 
(m.in. bakterii, grzybów) i cząstek stałych, 
pozwalające na sterylną filtracje roztworów 
oftalmicznych, z membraną z celulozy 
octanowej i obudową posiadająca końcówki 
LUER z obu stron, do mocowania w strzykawce 
z jednej strony i ewentualnie igły z drugiej. 

  45     

      

22. 
Kapsułki żelatynowe twarde, nieprzeźroczyste,  
kompatybilne z kapsularką Capsunorm 

0,30ml 20 000           

23. 0,68ml 700           

24. 0,95ml 700           

25. Formy do czopków 1g  
1 op. a 300 
otworów 

    
      

26. Formy do czopków 2g 
1 op. a 300 
otworów 

    
      

27. Formy do globulek 3g 
1 op. a 264 
otworów 

    
      

28. 
Stojaczek do foremek na czopki/globulki 
kompatybilny z zaoferowanymi formami. 

  1     
      

29. 

Pojemnik do unguatora -opakowanie na leki 
magistralne, wspomagające sporządzanie 
maści, kremów, czopków  bezpośrednio w 
pojemniku, posiadające ruchome dno, które 
pozwala na dozowanie leku. 

50/70ml 30           

30. 100/140ml 100           

31. 200/280ml 70           

32. 300/390ml 20           

33. 500/600ml 30           

34. 1000/1250ml 30           

35. 
Jałowy pojemnik do unguatora - opakowanie na 
leki magistralne, posiadające ruchome dno, 
które pozwala na dozowanie leku. 

100/140 ml 3     

      

36. 
Aplikator do unguatora krótka końcówka 
dozująca  

  1 op. a 20 szt.     
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37. 
Mieszadło wielokrotnego użytku o wymiarach 
dedykowanych do pojemników UNGUATOR ® 
100/140 ml   

  1     

      

38. 
Mieszadło wielokrotnego użytku o wymiarach 
dedykowanych do pojemników UNGUATOR ® 
200/280 ml   

  1     

      

39. 
Mieszadło wielokrotnego użytku o wymiarach 
dedykowanych do pojemników UNGUATOR ® 
500/600ml   

  1     

      

40. 
Mieszadło wielokrotnego użytku o wymiarach 
dedykowanych do pojemników UNGUATOR® 
1000/1250 ml  

  1     

      

41. Trzpień mieszadeł EWR Unguator® 15/100ml   1           

42. 

Jałowe mieszadła jednorazowe UNGUATOR® 
100/200 ml współpracujące z trzpieniem EWR 
Unguator® 15/100 ml i pasujące do 
pojemników Unguator® 100/140 oraz 
200/280ml 

  
1 op. a 100 

szt. 
    

      

43. Pudełko apteczne   30 g 50           

44. Pudełko apteczne   50 g 6 000           

45. Pudełko apteczne   100 g 300           

46. Pudełko apteczne   200 g 300           

47. Pojemnik na proszki 3/55 ml 600           

48. Pojemnik na proszki 0/65 ml 250           

49. Pojemnik na proszki 00/75 ml 80           

50. Podkładki (krążki) pergaminowe  śr. 100-110 mm 
20 op. a 100 

szt.  
    

      

51. Podkładki (krążki) pergaminowe  śr. 135-140 mm 
10 op. a 100 

szt.  
    

      

52. Torebki białe papierowe 
120 mm x 170 mm, 

poj. 75 g 
60 op. a 100 

szt. 
    

      

53. Torebki pomarańczowe papierowe  
120 mm x 170 mm, 

poj. 75 g 
5 op. a 100 

szt. 
    

      



Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  
Postępowanie nr DZ.271.99.2022 – Surowce do receptury i inne produkty. 
 
 

 52 

54. Karta recepturowa/ karta celuloidowa/ "kliszka"   30 szt.     
      

55. Etykieta samoprzylepna "Chronić od światła" 15-20 mm x 40-50 mm 
1 kpl. a 640 

szt. 
    

      

56. 
Etykieta samoprzylepna "Zmieszać przed 
użyciem" 

15-20 mm x 40-50 mm 
1 kpl. a 640 

szt. 
    

      

57. 
Etykieta samoprzylepna "Przechowywać w 
temp. od … do…." 

15-20 mm x 40-50 mm 
1 kpl. a 640 

szt. 
    

      

58. Gumki recepturowe - 60 mm (1 kg) 1 kg 2     
      

Razem wartość brutto: 
  
  

 
 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców 

 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 5 lek probiotyczny  

 
L.p.  

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto (kol.6 x 
kol.7 x współczynnik 
stawki podatku VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus 

helveticus 
Kapsułki 2x10 '9 CFU 150 000             

Razem wartość brutto: 
  
  
  

 
 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców 
 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 6 Mitymycyna  

 
L.p.  

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto 
(kol.6 x kol.7 x 
współczynnik 

stawki podatku 
VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Mitomycinum 

proszek do 
sporządzania 
roztworu do 

wstrzykiwań/do 
infuzji 

10 mg 100             

Razem wartość brutto: 
 
 
 

  
  
  

 
 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców 
 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 7 Mesna  

 
L.p.  

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto 
(kol.6 x kol.7 x 
współczynnik 

stawki podatku 
VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 

1 Mesnum* 
roztwór do 

wstrzykiwań 
400 mg 1 200             

*wymagany preparat objęty refundacją NFZ - lek stosowany w ramach  chemioterapii   Razem wartość brutto: 
  
  
  

 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców 

 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 8 Topotekan dożylny  

 
L.p.  

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto (kol.5 
x kol.6 x współczynnik 
stawki podatku VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Topotecanum* 

koncentrat do sporz. 
roztworu do wlewu 

i.v.fiol. 

1 mg 100             

2 4mg 20             

*wymagany preparat objęty refundacją NFZ - lek stosowany w ramach chemioterapii; wymagane dawki leku jednego 
producenta.  

Razem wartość brutto: 
  
  
  

 
 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców 
 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 9 Inklisiran  

 
L.p.  

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto (kol.6 
x kol.7 x 

współczynnik stawki 
podatku VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Inklisiran* 
roztwór do 

wstrzykiwań, ampułko-
strzykawka 

284 mg 12             

* wymagany preparat objęty refundacją NFZ - lek stosowany w ramach programu lekowego B.101. Razem wartość brutto: 
  
  
  

 
 
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców 
 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 10 Cewniki do trombolizy wspomaganej ultradźwiękami*  

 
L.p.  

Asortyment J.m. Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto 
(kol.6 x kol.7 x 

współczynnik stawki 
podatku VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Numer 
katalogowy 

oferowanego 
produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Zestaw zawierający cewnik infuzyjny o 
długości 106 cm, profilu 5,4Fr, 

kompatybilny z prowadnikiem 0,035' 
oraz prowadnik generujący ultradźwięki 

w celu przyspieszenia trombolizy o 
długości strefy działania odpowiednio: 
6, 12, 18, 24 30, 40, 50cm do wyboru 

przez Zamawiającego  

szt 106 cm 5             

2 

Zestaw zawierający cewnik infuzyjny o 
długości 135 cm, profilu 5,4Fr, 

kompatybilny z prowadnikiem 0,035' 
oraz prowadnik generujący ultradźwięki 

w celu przyspieszenia trombolizy o 
długości strefy działania odpowiednio: 

12, 30, 40, 50cm do wyboru przez 
Zamawiającego  

szt 135 cm 5             

  
Razem wartość brutto: 

  
  
  

 
 

 
 

  
     Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia w czasie obowiązywania umowy urządzenia do trombolizy ultradźwiękami kompatybilnego z 

 oferowanymi cewnikami. Wzór umowy stanowi załącznik. 
2c do SWZ 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców: 
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Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 11 płyn dezynfekujacy z chlorheksydyną  

 
L.p.  

Asortyment Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto (kol.6 
x kol.7 x 

współczynnik stawki 
podatku VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Numer 
katalogowy 

oferowanego 
produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Dikglukonian chlorheksydyny 4 % - 
produkt biobójczy - spektrum G(+), G(-), 

wirusy osłonkowe ( Vaccinia, BVDV, 
HIV, HBV, HCV, koronawirusy), F 

płyn dezynfekujący do 
higienicznego i 

chirurgicznego mycia 
rąk oraz ciała i włosów 

200 ml 200             

2 500 ml 50             

3 
500 ml 

(+pompka) 
100             

4 5 l 20             

  
Razem wartość brutto: 

  
  
  

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców: 

 

 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 12 roztwór wapnia do wstrzykiwań  

 
L.p.  

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto 
(kol.6 x kol.7 x 
współczynnik 

stawki podatku 
VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Calcium gluconate 
  roztwór do 
wstrzykiwań,                                                                                                                                                                            

955 mg/10 ml 5 000             

 
 

Razem wartość brutto 
  
  

  
  
  

  

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców: 
 

 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 13 tlen medyczny w butlach  

 
L.p.  

Asortyment Postać Dawka Ilość 

 Cena 
jednostkowa 

netto (czyli bez 
podatku VAT)  

 Stawka 
podatku 

VAT  

Wartość brutto (kol.5 
x kol.6 x 

współczynnik stawki 
podatku VAT) 

Nazwa handlowa i 
ilość w opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Sprężony tlen medyczny w butlach - 

produkt leczniczy. Transport butli  tlenu 
medycznego wliczony w cenę gazu 

2L,3L, 5L, 10 L 
m3 100           

2 Napełnianie butli  tlenem medycznym  szt. 20           

3 Dzierżawa butli tlenowych (60 szt ./rok ) - butlo/dzień 18000           

4 

Sprężony tlen med. w butlach 
aluminiowych z zaworem 

zintegrowanym,produkt leczniczy. 
Transport  butli z  tlenem medycznym 

wliczony w cenę gazu 

2 L, 5L, 8 L, 10 L m3 706           

5 
Dzierżawa butli z zaw. zintegro. ( 100 szt. 

) 
- butlo/dzień 105000           

          Razem wartość brutto: 
  
  
  

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców: 
 

 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Pakiet nr 14 Anifrolumab  

 
L.p.  

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Ilość 
 Liczba 

oferowanych 
opakowań  

 Cena 
jednostkowa 
netto za op. 
(czyli bez 
podatku 

VAT)  

 Stawka podatku 
VAT  

Wartość brutto 
(kol.6 x kol.7 x 
współczynnik 

stawki podatku 
VAT) 

Nazwa 
handlowa i 

ilość w 
opakowaniu 

Kod EAN 
oferowanego 

produktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Anifrolumabum 
Koncentrat do 
sporządzania 

roztworu do infuzji 
300 mg 15             

*produkt leczniczy finansowany w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej, wymagana cena 
nie wyższa niż cena stosowana w ramach programu lekowego 

Razem wartość brutto: 
  

    

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców: 
 

 

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcy: 
Nazwy firm podwykonawców: 

  

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców   

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Załącznik nr 4 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

dotyczące robót budowlanych, dostaw lub usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy 
 

Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zgodnie z art. 117 ust. 2 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, 
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 
Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego 

wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
 

* Wykonawca………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
zrealizuje następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi: 

 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
* Wykonawca……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
zrealizuje następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi: 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
* należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, tyle razy ile to konieczne 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 5 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych 

 

 

Uwaga: Wykonawca jest zobligowany złożyć niniejsze oświadczenie w zakresie wszystkich zaoferowanych przez siebie 

wyrobów medycznych 

 

Wykonawca:     ………………..………………………………………  (pełna nazwa firmy), oświadcza że zaoferowane wyroby: 

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................  

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................  

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................  

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................  

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................  

................................................................... 

są wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i innymi 

obowiązującymi przepisami. Powyższe wyroby medyczne posiadają aktualną deklarację zgodności i zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

 


