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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej
33-330 Grybów, ul. Rynek 10,
NIP: 738-10-10-110,
tel.:18-44-82-660, 18-44-82-663
fax: 18-44-82-669,
www: http://www.zolgrybow.pl/
e-mail: zolgrybow@gmail.com

ROZDZIAŁ II. PODSTAWA PRAWNA
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego przeprowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019
poz. 1843 z późn. zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„ustawą” oraz jej aktów wykonawczych.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielanie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwiecień 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
ust. 1 w zw. z art. 39 - 46 ustawy.
2. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Zamawiający informuje, zgodnie z art. 24aa ustawy, że:
a) Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
b) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1 uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych, na
potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień (CPV) 33600000 6 (produkty farmaceutyczne).
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. 2019 poz. 499 z późn. zm.).
5. Oferowane produkty muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich
stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.
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Produkty lecznicze (leki) musza posiadać wpis do Urzędowego Wykazu Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań, pod warunkiem zachowania ogólnej
ilości przedmiotu zamówienia. W takim przypadku liczbę zaoferowanych opakowań należy
ustalić przeliczając ogólne ilości zapotrzebowanych leków na liczbę opakowań o określonej
oferowanej wielkości z zaokrągleniem w górę do całkowitej liczby opakowań, gdy uzyskana
wielkość nie będzie liczbą całkowitą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia zamówienia na pełny zakres
asortymentu jak również do przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami
asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania czego nie
można było przewidzieć na dzień podpisania umowy Ostateczna ilość zamawianych
artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania
umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach,
załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ.
Nazwy podanych leków w Załączniku Nr 2 do SIWZ powinny być traktowane jako przykład
preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte
w SIWZ nazwy nie sugerują producenta. We wszystkich przypadkach, w których
Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad
i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent
lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne.
Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takim samym zastosowaniu leku, jego
dawki, postaci, drogi podawania itp. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Zamawiający żąda zaoferowania produktu, który nie jest produkowany
lub jest jego tymczasowy brak produkcji, a nie występuje inny produkt leczniczy, którym
można było by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz
uwagę o jego braku lub wstrzymaniu produkcji.

ROZDZIAŁ V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 15.03.2020r. do 28.02.2021r. sukcesywnie
według pojedynczych zleceń.

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
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a. kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
b. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie minimum dwie
dostawy produktów farmaceutycznych objętych przedmiotem zamówienia o wartości co
najmniej 200 000,00 zł brutto każda.
c. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych,
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana
zostanie za odrzuconą.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie
w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII SIWZ.

ROZDZIAŁ VII. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy
z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp.
1) Zgodnie z art. 24 ust. 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.8)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
14) wykonawcę, 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 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej ,,kryteriami selekcji'', lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy 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 dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
2) Poza przesłankami wykluczenia Wykonawcy określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy,
zamawiający wykluczy z postępowania (na podstawie przesłanki zawartej w art. 24 ust.
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5 pkt 1 ustawy) Wykonawcę „w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)”.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Wykonawca
nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt 1. (brak podstaw do wykluczenia) musi spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Umowa może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania.

ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW PRZEZ PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA I BRAK PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu, musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), aktualne na dzień
składania ofert.
1.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na
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zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do
określonego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 lit b i c
SIWZ – jeżeli dotyczy.
Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez
inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe
albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w Rozdział V pkt 1 lit b SIWZ.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1.3. Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
1.4. Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy opis asortymentu - zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ.
1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty, innych dokumentów składanych
w ramach postępowania, jeżeli osoba dokonująca tych czynności nie jest wykazana
w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym).
2. DOKUMENTY SKŁADANE DO 3 DNI PO OTWARCIU OFERT:
W terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć, bez dodatkowego wezwania oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 7 do siwz. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
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w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia:
a. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
c. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
2) Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
4) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5) Wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub rażącego
niedbalstwa przedstawia informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwo dezinformacji
instytucji zamawiającej w celu uzyskania zamówienia publicznego (tzw. oszustwo
przetargowe) art. 297§ 1 k. k. należące do przestępstw gospodarczych.

4. FORMA DOKUMENTÓW
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem
nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
b) Dla składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymaga się następującej
formy:
i.
formularz oferty musi być złożony w formie pisemnego oryginału,
ii.
formularz asortymentowo-cenowy musi być złożony w formie pisemnego oryginału,
iii.
pełnomocnictwo musi być złożone w formie pisemnego oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
iv.
oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów (na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy) oraz dotyczące
podwykonawców, składane są przez Wykonawcę lub inne podmioty w oryginale;
v.
informacja o przynależności (bądź braku przynależności) do grupy kapitałowej musi być
złożona w formie pisemnego oryginału;
vi.
dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą zostać złożone w
formie pisemnego oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, na każdej
zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d) Podpis lub poświadczenie za zgodność z oryginałem powinny być sporządzone w sposób
umożliwiający bezproblemową identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej dokument lub poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
e) Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
jego reprezentowania, wskazane we właściwym rejestrze, ewidencji bądź stosownym
pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii
poświadczonej notarialnie. Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien być
czytelny bądź złożony przy pieczęci zawierającej imię i nazwisko podpisującego.
f) W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo wskazujące wspólnika lub członka konsorcjum
upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ponadto oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 2, dotyczyć powinny osobno
każdego ze wspólników spółki lub każdego z uczestników konsorcjum. Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego dostarczenia przez spółkę cywilna lub konsorcjum umowy regulującej ich
współpracę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.
g) Wszystkie oświadczenia lub dokumenty w języku obcym należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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h) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
określonych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mino uzupełnienia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
i) Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
j) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3. ustawy oferty składane w postepowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Stosowne
zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
k) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1010, z późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość
gospodarczą.
l) Wykonawcy nie mogą objąć tajemnica przedsiębiorstwa min. Informacji dotyczącej swej
nazwy (firmy) oraz adresu, informacji o oferowanej cenie oraz terminie wykonania
zamówienia, okresu udzielonej gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
m) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę oddzielone np. osobnym rozdziałem od pozostałych jawnych
elementów oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji.

ROZDZIAŁ IX.WSPÓLNE
WYKONAWCÓW

UBIEGANIE

SIĘ

O UDZIELANIE

ZAMÓWIENIA

PRZEZ

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) są
zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i do zawarcia umowy.
2) W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika,
o którym mowa w pkt 1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być
przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty
potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
a) zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn.zm.)
osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera,
b) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną na adres: zolgrybow@gmail.com, a w przypadku
braku takich możliwości faksem (fax Zamawiającego: 18-44-82-669), pisemnie (Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Rynek 10, 33-330 Grybów),
c) każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną,
d) w celu ułatwienia pracy związanej z odpowiedziami na zapytania Zamawiający wymaga
przesyłania zapytań do treści SIWZ dodatkowo w wersji edytowalnej na adres
elektroniczny Zamawiającego: zolgrybow@gmail.com
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
• w sprawie przedmiotu zamówienia: Pani Elżbieta Matuła tel. 18-44-82-663
• w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ks. Paweł Bobrowski tel. 18-4482-660 , 18-44-82-661
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji wyłącznie na
pytania złożone faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną pod warunkiem, że wniosek
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert,
b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpatrzenia,
c) treść zapytań wraz z wyjaśnieniem przekazana zostanie Wykonawcom bez ujawniania
źródła zapytania na stronie internetowej www.zolgrybow.pl nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert,
d) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim,
pismem czytelnym.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, za które uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze lub stosownym
pełnomocnictwie.
3. Zaleca się, by każda zapisana strona ofert, załączonych oświadczeń lub dokumentów była
ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki powinny być spięte w sposób
trwały.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny
i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do momentu
otwarcia ofert.
9. Koperta zawierająca ofertę powinna być oznakowana w następujący sposób:
Nr sprawy - 15/02/2020
Oferta na dostawę produktów farmaceutycznych
10. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy zawierającą adres jego
siedziby, aby możliwy był jej zwrot bez otwierania w przypadku określonym w pkt. 11 oraz
w Rozdział XIII pkt 1 lit. b) i f) .
11. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. W przypadku
przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera,
pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Zamawiającego, a nie data jej
nadania u operatora pocztowego lub kuriera.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) Oferty należy składać na adres: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Caritas Diecezji
Tarnowskiej, 33-330 Grybów, ul. Rynek 10, Biuro Zakładu, do dnia 21.02.2020r. do
godziny 12.00.
b) Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez ich
otwierania.
c) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
upływem terminu składania ofert.
d) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta t. j. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
e) Koperty oznakowane dopiskiem „ ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert.
f) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
powiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie.
2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
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a) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.02.2020r. o godzinie 12.10, w Biurze
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie.
b) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
c) Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
d) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące zaoferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XIV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podając cenę brutto cyfrowo i słownie, oraz w opisie
asortymentu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Cenę oferty należy dokonać według poniższych zasad:
a) obliczanie ceny całości brutto = cena jednostkowa brutto x ilość
b) obliczanie łącznej ceny brutto = suma cen całości brutto
3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i podane w złotych polskich.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja
zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawca będą prowadzone w walucie PLN.
7. Jeżeli w przedłożonych przez Wykonawcę dokumentach potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one
przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wykonania usługi
(w przypadku usług wykonanych) lub wystawienia danego dokumentu (w przypadku usług
wykonywanych).
8. Ceny brutto podane w ofercie nie ulegają zmianie przez cały okres realizacji umowy ( z
wyjątkiem urzędowych zmian stawek podatku VAT).
9. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności
lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to
Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający –
wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanych cen podatek VAT, zgodnie
z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający
odczyta ceny wskazane w Formularzu oferty

ROZDZIAŁ XV. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Oferty będą ocenianie według kryteriów: cena = 100 % .
Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:
Ilość punktów badanej oferty = (Cmin/Cbad) x 100 % przy czym 1 % = 1 pkt.
Gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert,
Cbad – cena oferty badanej.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska
największą ilość punktów.
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ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE BĘDĄ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawy oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.
2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi niezwłocznie, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (e-mail) wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty , o wyborze najkorzystniejszej oferty i innych okolicznościach wskazanych w ustawie.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznym dostępnym w jego siedzibie.
4. Zamawiający zawrze umowę, w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa
zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

ROZDZIAŁ XVII. INNE INFORMACJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia zaliczki.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

ROZDZIAŁ XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Kierując się zapisami art. 144 ust.1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach:
a) Na każdym etapie realizacji umowy dopuszcza się możliwość obniżenia cen
jednostkowych przedmiotu zamówienia za porozumieniem stron;
b) Wycofania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym
produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów
identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia, wymaganiami określonymi w SIWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej
netto określonej w umowie;
c) W zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby
lub inne zapisy dotyczące wskazania stron;
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d) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian;
e) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości przedmiotu zamówienia,
w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć.
Zmiany dopuszczone, muszą być uzasadnione pisemnie odrębnym dokumentem dołączonym do
umowy (w formie aneksu). Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy
i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania o udzielanie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie, przepisach wykonawczych oraz
SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy.

ROZDZIAŁ XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u 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 dnia 04.05.2016, str.
1) - dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas
Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w miejscowości 33-330 Grybów, ul. Rynek 10, NIP
7381010110, REGON 850012901-00041 zwany dalej Administratorem.
b) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kom.
660096797, caritas3@diecezja.tarnow.pl.
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) i e) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz realizacją umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnięcia tego postępowania;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także
podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych;
e) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
f) okres przechowywania przez Administratora danych osobowych wynosi 4 lata od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy o udzielenie
zamówienia przekracza 4 lata, to okres przechowywania danych obejmuje cały okres
obwiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z tej umowy wynikających;
g) obowiązek podania przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
h) stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu;
i) przysługują Państwu następujące uprawnienia:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO;
j) nie przysługuje Państwu:
− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.”

ROZDZIAŁ XX. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do specyfikacji stanowiące jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zatwierdził:
Ks. mgr Paweł Bobrowski
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
Caritas Diecezji Tarnowskiej

1 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.
2 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.
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Nr sprawy 15/02/2020

Załącznik nr 1do SIWZ

Pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Adres siedziby:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Nr NIP : ..................................................................................

Nr REGON : ..………………………………………………

Nr telefonu : .......................................................................

Nr faksu: ……………………………………………………

e – mail : ..........................................................................
Zamawiający:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10, 33-330 Grybów
Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie produktów
farmaceutycznych – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę łączną:
brutto …..…………………………zł.
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ponadto:
1. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

2. Zamówienie zrealizuje/my zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania i warunkami umownymi
zawartymi w specyfikacji.
3. Oferuję/my asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na
podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony
zdrowia w RP.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy,
że
zamówienie
wykonamy
samodzielnie/przy
zaangażowaniu
podwykonawców (podać nazwę firmy zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo)
……………………………………
6. Oferta została złożona na ……stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do
nr ……. .
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ….. do
….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
8. Wykonawca jest:
a) małym* / b) średnim *przedsiębiorcą zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018r. Prawo
przedsiębiorców (Dz.U. 2018.646).
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2).
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) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
2) 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).
1)

10. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
Pan/i ................................................................................
Tel.
................................................................................
Fax
................................................................................
e-mail: ................................................................................
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
................................................................................................................................................................................
2)
................................................................................................................................................................................
3)
................................................................................................................................................................................
4)
................................................................................................................................................................................
5)
................................................................................................................................................................................

………..………………………………………………………..…
(data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy 15/02/2020

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy na okres 15.03.2020r. - 28.02.2021r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa
produktu
farmaceutycznego

13.
14.
15.
16.

Acard
Accidum Folicum
Acenocumarol WZF
Adrenalina
Akineton
Allantoin
Altacet
Amertil
Amikacin
Amlodipine
Amlodipine
Amoxicillin+Clavula
nic Acid
Aphtin
Apo-Doxan
Apo-Napro
Apo-Tamis

17.
18.
19.
20.

Argosulfan
Asamax
Atrovent
Atrovent N

Postać

Dawka

Liczba sztuk
w opakowaniu
jednostkowym

tabl.
Tabl.
Tabl.
amp.
Tabl.
maść
żel
tabl. powl.
inj.
tabl.
tabl.
Fiol. do inj.
doż. (prosz.)
roztw.
tabl.
Tabl.
Kaps. o przedł.
uwaln.
krem
Tab.
krople
Areozol
wziewny

75 mg
15 mg
4 mg
1 mg/1 ml
2 mg
20 mg/g 30g
75g
10 mg
0,5 g/2 ml
5mg
10mg

60
30
60
10
50
1
1
30
1
28
30

200
20
10
4
5
40
40
80
20
30
20

1 g+0,2 g

1 fiol.

800

20% 10g
4 mg
500 mg

1
30
30

50
10
90

0,4 mg

30

30

2% 40g
500 mg
O,25 mg/ml
20 mg/dawka; 200
dawek
1 g + 62,5 mg (1
tabl. zawiera: 1g
amoksycyliny
62,5mg kwasu
klawulanowego);
10 mg
5 mg
500 mg
25 mg
-

1
100
1

90
5
10

1

10

28

50

30
30
3
50
1

170
150
50
130
60

21.
Augmentin SR
22.
23.
24.
25.
26.

Axtil
Axtil
Azibiot
Baclofen
Bedicort G

tabletki o
przedłużonym
uwalnianiu;
Tab.
Tabl.
Tab. Powl.
tabl.
maść 15 g

Liczba
opakowań
zamawianych *

Nazwa
handlowa/postać/dawka/wielkość
opakowania (produkt oferowany)

Cena
jednostkowa
brutto

Stawka
VAT (%)

Cena całości
brutto

27.

Berodual

28.

Betadine

29.

Betaloc ZOK

krople
Roztw. na
skórę

tab. o przedł.
uwalnianiu

30.
31.

32.
33.

34.

Betaserc
Biofuroksym

Biomentin
Biotrakson

Biotrakson

35.
36.
37.
38.

Bisacodyl
Biseptol
Bisocard
Buprenorphine

39.

Buprenorphine

40.

Buprenorphine

41.
42.
43.
44.
45.

Calcium
Calcium Dobesilate
Calperos Osteo
Captopril
Captopril

Tabl.
proszek do
sporz. roztw.
do wstrzyk.
Tab. Powl.
proszek do
sporz. roztw.
do wstrzyk. i
infuzji
proszek do
sporz. roztw.
do wstrzyk. i
infuzji
czopki
tabl.
tabl. powl.
system
transdermalny
system
transdermalny
system
transdermalny
Tab. musujące
Tabl.
Kaps.
tabl.
tabl.

O,5 mg +
0,25mg/ml
płyn 100 mg/ml
(10%) 1000 ml
47,5 mg (1 tabl.
zawiera 47,5 mg
bursztynianu
metoprololu co
odpowiada 50 mg
winianu
metoprololu
24 mg

1

15

1

8

28

25

60

15

1,5 g

1

600

10 mg

56

40

1g

1 fiol.

100

2g

1 fiol.

300

10 mg
960 mg
5 mg

5
10
30

150
20
250

35 mcg/h

5

20

52,5 mcg/h

5

15

70 mcg/h

5

15

250 mg
1000 mg
12,5 mg
25 mg

12
30
100
30
30

50
50
5
5
5

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Carvedilol
Carvedilol
Cavinton Forte
Chlorprothixene
Ciovelle
Citronil
Clonazepam
Clopidogrel
Clotrimazole
Corhydron

56.
57.
58.
59.

Cyclonamina
Deprexolet
Deprexolet
Dermovate

60.
61.
62.

Detreomycyna
Dexaven
Diaprel MR

63.

Diaprel MR

64.
65.

Dicloduo
Dicortineff

66.
67.
68.
69.

Digoxin
Diuver
Donepex
Dopamine

70.
71.
72.
73.
74.

Doxepin
Doxepin
Drotafemme Forte
Duomox
Egiramlon

tabl. powl.
tabl. powl.
tabletki
tabl. powl.
Tabl.
Tab.
tabl.
Tabl.
krem
Proszek do
sporz. roztw.
tabl.
tabl.
tabl.
roztwór na
skórę
maść
amp.
tabletki o
zmod. uwal.
tabletki o
zmod. uwal.
Kaps.
zawiesina do
oczu i uszu
tabl.
Tabl.
Tab.
rotwór do
wlewu doż.
kaps.
kaps.
Tabl.
tabletki
kapsułki
twarde

25 mg
6,25 mg
10 mg
50 mg
1,5 mg + 0,5 mg
20 mg
2 mg
75 mg
1% 20g

30
30
90
50
28
28
30
28
1

10
50
7
80
10
200
70
25
40

5 amp.

10

250 mg
10 mg
30 mg

30
90
30

5
20
60

0,5 mg/ml; 25 ml

1

10

20 mg/g
8 mg/2 ml

1
10

5
150

30 mg

60

25

60 mg

30

25

75 mg

30

10

5ml

1

50

100 mcg
10 mg
10 mg

30
30
28

25
40
130

200 mg/5 ml

10

2

10 mg
25 mg
80 mg
1g
10 mg ramiprylu
+ 5 mg amlodypiny
(1 kaps. zawiera:

30
30
20
20 tabl.

5
5
70
30

30 kaps.

10

100 mg/ml

75.
76.
77.

Elocom
Encorton
Enema

maść
tabl.
roztw. do
wlewu
doodbyt.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Escitalopram
Esputicon
Esseliv Duo
Estazolam
Exacyl
Ferrum Lek
Ferrum Lek

85.

Finlepsin

86.
87.
88.

Finospir
Flegamina Classic
Flegamine

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Fluconazole
Genoptim
Furagin
Furosemide
Furosemide
Gentamycin
Glimepiride
Glucosum

96.
97.
98.

Glucosum
Haloperidol
Hydroxizinum

tabl.
kaps.
Kaps.
tabl.
inj. doż.
Syrop
roztwór do
wstrzykiwań
tabl. o zmod.
uw.
tabl.
tabletki
syrop
kapsułki
twarde
tabl.
amp.
tabl.
do inj. doż.
tabl.
Roztwór do
wstrz.
Roztwór
tabl.
draż.

10 mg ramiprylu, 5
mg amlodypiny)
1 mg/g (0,1%) 15 g
20 mg
płyn; 1 ml zawiera:
139 mg
diwodorofosforan
u sodu, 32,2 mg
wodorofosforanu
sodu; 150 ml
10 mg
50 mg
2 mg
0,5 g/5 ml
50mg/50ml 100ml
50 mg Fe III/ml
(100 mg Fe III/2
ml)

1
20

10
15

1

10

28
100
40
20
5
1

30
30
50
30
20
10

50 amp. 2 ml

5

200 mg

50

40

25 mg
8 mg
0,08 g/100 ml
200ml

100
40

20
20

1

60

100 mg;

7 kaps.

40

50 mg
20 mg/2 ml
40 mg
80 mg/2ml
2 mg

30
50
30
10
30

500
25
250
30
15

0,2g/ml x 10 amp.

10 ml

2

5% 500 ml
1 mg
25 mg

1
40
30

160
20
130

99.

Ibuprofen

100.
101.

Iluxol Mono
Indapamide

102.
103.

Insulin Actrapid
Penfil
Insulin Gensulin N

104.

Insulin Gensulin R

105.

Insulin Mix 30

106.

Insulin Mix 50

107.

Kalipoz prolong.

108.
109.
110.

Kalium chloratum
Kalium
effervescens
Ketonal

111.

Ketonal

112.
113.
114.

Ketrel
Ketrel
Klimicin

115.

Klimicin

116.

Kreon Travix

tabl.
drażowane
maść
tabl. powl. o
przedł. uw.
roztw. do
wstrzykiwań
roztw. do
wstrzykiwań
roztw. do
wstrzykiwań
roztw. do
wstrzykiwań
roztw. do
wstrzykiwań
tabl. o przedł.
uwaln.
amp. po 20 ml
bez cukru gran.
musuj.
Tabl. o przedł.
uwalnianiu
roztwór do
wstrzyk.
tabl. powl.
tabl. powl.
roztwór do
wstrzykiwań i
infuzji;;
kapsułki
twarde

kaps. dojelit.

117.

Krople żołądkowe

krople

200 mg

60

35

1,2 j.m/g; 20 g

20 g

10

1,5 mg

30

50

100j/ml 3ml

5

5

100j/ml 3ml

10 wkładów

10

100j/ml 3ml

10 wkładów

10

100j/ml 3ml

5 wkładów

5

10j/ml 3ml

5 wkładów

5

0,75 g

60

200

15%

10 amp.

2

3g

20 sasz.

200

100 mg

30

10

50 mg/ml

10 amp. 2 ml

40

25 mg
100 mg

30
60

300
130

150 mg/ml

5 amp. 2 ml

1

300 mg

16 kaps.

5

50

30

1

1

1 kaps. zawiera:
150 mg
pankreatyny (10
000 j. Ph. Eur.
lipazy, 8000 j. Ph.
Eur. amylazy, 600 j.
Ph. Eur. proteazy)
35g

118.
119.
120.
121.
122.

Lactulose
Letrox
Letrox
Lidocaine
hydrochlor.
Lincocin

123.
124.
125.
126.
127.
128.

Loperamid
Lorafen
Madopar
Madopar
Madopar
Madopar

129.
130.
131.
132.

142.
143.
144.
145.

Mannitol
Metizol
Metoclopramide
Metoclopramide
hydrochloride
Metronidazole
Metronidazole
Metypred
Milurit
Milurit
Mizodin
Mononit
Morphini sulfas
Multiflora lub
produkt
rówoważny
Natrum chloratum
Natrum chloratum
Natrum chloratum
Nebbud

146.

Nebilet

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

syrop
tabl.
tabl.

66,7% 300ml
50 mg
100 mg

1
50
50

90
50
20

żel U

2% 30g

1

90

300 mg/ml (600
mg/2 ml);

1 fiol. 2 ml

120

2 mg
1 mg
62,5 mg
125 mg
250 mg

30
25
100
100
100

40
5
2
3
2

125 mg

100

5

20% 250ml
5 mg
10 mg/2 ml

1
50
5

2
30
60

tabl.

10 mg

50

20

tabl.
inj. doż.
tabl.
tabl.
tabl.
Tab.
Tabl.
inj.

250 mg
5 mg/1ml (100 ml)
4mg
100 mg
300 mg
250 mg
10 mg
20 mg/1 ml

20
1
30
50
30
60
60
10

20
400
70
5
6
25
10
10

Kaps.

-

20

225

inj. poj. poliet.
Roztw.
Roztw.
Zaw. do
nebulizacji
Tabl.

10% 10ml
0,9% 250ml
0,9% 500ml

100
1
1

2
2200
2200

0,5mg/ml 2ml

20

40

5 mg

28

130

roztwór do
wstrzyk. i
infuzji
tabl.
Tabl.
Kaps.
Kaps.
Kaps.
tabl. do sporz.
zaw. doustnej
płyn do infuzji
tabl.
inj.

147.
148.

Neomycin
Neoparin

149.

Neoparin

150.
151.
152.
153.

Neorelium
Neorelium
Neurotop Retard
Neurovit

154.
155.
156.
157.
158.

Nifuroksazyd
Nimesil sasz.
Nitrazepam
Nitrendypina
Nitromint

Tabl.
saszetki
Tabl.
Tabl.

159.
160.
161.
162.
163.

Nolicin
No-Spa
Octenisept
Olanzapine
Omeprazolum

Tabl.
inj.
areozol
tabl. powl.
kaps.
dojelitowe
twarde
kaps.
dojelitowe
twarde
Tabl.
żel
tabl.
aerozol

164.

165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.

Omeprazolum

Opacorden
Opokan-Keto
Oxazepam
Oxycord
PabiDexamethason
Papaverinum
Hydrochloricum
WZF
Paracetamol
APTEO MED

aerozol
roztwór do
wstrzyk.
roztwór do
wstrzyk.
inj.
Tabl.
Tab.
Tabl.

aerozol

tabletki
roztwór do
wstrzykiwań
tabl.

32 g
60 mg/0,6 ml (100
mg/ml)
40 mg/0,4 ml (100
mg/ml)
10 mg/2 ml
5 mg
300mg
0,1g + 0,2g +
0,2mg
200 mg
100mg 2g
5mg
10 mg
0,4 mg/daw.
11 200dawek
400 mg
40 mg/2 ml
250ml
10 mg

1

25

10 amp. 0,6 ml

35

10 amp. 0,4 ml

100

50
20
50

2
50
50

100

10

24
30
20
60

60
15
1
10

1

2

20
5
1
30

30
45
40
25

40 mg

28

5

20 mg

28

400

60
1
20
1

5
50
5
15

1 mg

20

10

20 mg/ml (40 mg/2
ml)

10 amp. 2 ml

1

500 mg

50

55

200 mg
25 mg/g; 50 g
10 mg
32,25 g

172.

Paracetamol Kabi

173.
174.
175.
176.

Penester
Perazine
Perazine
Płyn
wieloelektrolitowy
Polfilin
Preductal MR
Pregabalin
Pregabalin
Prestarium

177.
178.
179.
180.
181.

Roztwór do
infuzji
tabl. powl.
tabl.
tabl.
Roztwór do
infuzji
Tabl.
Tabl.
Kaps.
Kaps.
tabletki
powlekane

182.
183.
184.
185.
186.
187.

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Pridinol
Promazine
Promazine
Promazine
Propranolol
Proxacin

Proxacin
Risperon
Rivanol
Scorbolamid
Sebidin
Setaloft
Simvastatin
Siofor
Siofor
Siofor
Sirdalud
Sirdalud MR

tabl.
draż.
draż.
draż.
tabl.
koncentrat do
sporz. roztw.
do infuzji
Tabl. powl.
tabl.
Roztwór
Draż.
tabl. do ssania
tabl.
tabl. powl.
tabl.
tabl.
tab. powl.
Tab.
Kaps.

10 mg/ml 100 ml

10 fiol.

70

5 mg
25 mg
100 mg

30
50
30

10
10
5

1 poj. 500 ml

1

500

400 mg
35 mg
75 mg
150 mg
1 tabl. zawiera 5
mg peryndoprylu z
argininą co
odpowiada 3,395
mg peryndoprylu
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
10 mg

30
60
56
56

60
5
30
15

30 tabl.

6

50
60
60
60
50

5
5
5
10
15

10 mg/ml (200
mg/20 ml)

10 fiol. 20 ml

140

500 mg
1 mg
0,1% 100g
5mg + 50mg
50 mg
20 mg
500 mg
850 mg
1000 mg
4 mg
6 mg

10
20
1
20
20
30
28
60
60
90
30
30

70
35
12
150
60
10
80
50
10
40
40
15

200.

Sorbifer Durules

1 tabl. zawiera:
320 mg siarczanu
żelaza II (= 100 mg
Fe), 60 mg kwasu
askorbinowego

50

100

100 mg

20 tabl.

65

800g
50mg
500mg
180 mg
80mg

1
20
14
20
28

20
40
35
5
30

150 mg

50

35

15 mg
100 mg
25mg

30
20
50

50
50
5

tabl. powl.

37,5mg + 325mg

90

50

Tab.
maść
Tab.
tabl. powl. o
przedł.
uwalnianiu
tabl. powl. o
przedł.
uwalnianiu
proszek do
roztw.
Kaps.

100 mg
15g
75mg

60
1
30

100
60
110

300 mg

30

100

500 mg

30

300

1000 mg

5

2

28

5

Kaps.

75 mg
37,5 mg

28

5

Kap.
Tabl.

250 j. LSU
1000j.m.

50
50

60
20

Inj.

1000 mcg/2 ml

5 amp.

15

Tabl.
201.

Spironol

202.
203.
204.
205.
206.
207.

Spirytus salicylicus
Sympramol
Taclar
Telfexo
Telmizek
Theospirex Retard

208.
209.
210.
211.

Thiocodin
Tiapridal
Tisercin
Tramadol +
Paracetamol
Genoptim
Tribux
Triderm
Trittico CR
ValproLEK

212.
213.
214.
215.

216.

ValproLEK

217.

Vancomicin - MIP

218.
219.

Venlectine
Venlectine

220.
221.
222.

Vessel Due F
Vigantoletten
Vitaminum B12
(WZF)

tabletki
powlekane
Tabl.
Tabl.
Tabl.
Tabl.
tabl. o przedł.
uwaln.
tabl.
tabl.
Tabl.

223.
224.
225.

Woda utleniona
Xifaxan
Xorimax

roztw.
Tabl.
tabletki
powlekane

3% 100ml
200 mg

1
28

10
15

500 mg

10 tabl.

60

CENA ŁĄCZNA BRUTTO
(do przeniesienia do Formularza oferty)

*

Ilości opakowań w załączniku nr 2 powinny zostać przeliczone do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę

………..………………………………………………………..…
(data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy 15/02/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

......................................................................................
/pieczęć firmowa/

………………………………….…………………………………..
pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..
adres

………………………………….…………………………………..
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale 5 pkt 2 SIWZ.
…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………

(data)

(podpis)

INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Rozdziale V pkt 1 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*):
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………….…………………….……………….,
w
następującym
zakresie:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
*)Wypełnić

jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 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.
…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………
(podpis)

Nr sprawy 15/02/2020

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

......................................................................................
/pieczęć firmowa/

………………………………….…………………………………..
pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..
adres

………………………………….…………………………………..
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu, znajdują
się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych*):
KRS - https://ems.ms.gov.pl
CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl
Inne: ……………………………….
*)należy zaznaczyć właściwą bazę danych

…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………
(podpis)

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 1620 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art.
24
ust.
8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze**):
………………………………………………………………
**)Wypełnić

jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (art. 25a ust 3 ustawy Pzp):
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia**).
**)Wypełnić

jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………

(data)

(podpis)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (art. 25 ust 5 ustawy Pzp):
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
……………………………………………………………………..….…… (podać
podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG),
nie
podlega/ją
o udzielenie zamówienia**).
**)Wypełnić

będący/e

podwykonawcą/ami:

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od

wykluczeniu

z

postępowania

jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………
(podpis)

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.

…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………
(podpis)

Nr sprawy 15/02/2020

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć firmowa

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI
pkt 1 lit b. SIWZ
L.p.

Przedmiot

Odbiorca

Data wykonywania

Wartość brutto

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.

……………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Nr sprawy 15/02/2020

Załącznik nr 6 do SIWZ

Egz. Nr …..
UMOWA - wzór
Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) pomiędzy:
1. Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-330 Grybów, ul. Rynek
10, NIP 738 – 10 – 10 – 110, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Ks. mgr
Pawła Bobrowskiego – dyrektora Zakładu,
a
2. Firmą …………………………………………………………………………………..…………………………………………….
NIP…………………………………………………………..REGON…………………………………………………………....
Reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych Stronami.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych, zgodnie
z asortymentem szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot umowy na własny koszt każdorazowo
do siedziby Zamawiającego według otrzymanych pojedynczych zleceń.
3. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość dostarczanych produktów. Towar winien
być w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z ważną datą ważności produktu.
4. Ilości produktów farmaceutycznych podane w załączniku nr 1 to ilości szacunkowe, które
mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość zamawianych
artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania
umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnej ilości i asortymentu
produktów leczniczych określonych w umowie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia.
5. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i sposób zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
oferty wykonawcy.
6. Dostarczane produkty muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich
stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.
Produkty lecznicze (leki) musza posiadać wpis do Urzędowego Wykazu Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W razie wycofania z produkcji lub obrotu handlowego jakiegokolwiek asortymentu
stanowiącego przedmiot umowy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika
o parametrach nie gorszych od oryginału, pod warunkiem udokumentowania faktu
wycofania z produkcji lub obrotu oryginału, parametrów zamiennika, oraz przedstawienia
dokumentu potwierdzającego, że dostarczony zamiennik jest dopuszczony do obrotu na
terenie RP zgodnie z obowiązującym Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są :
Po stronie Zamawiającego Ks. mgr Paweł Bobrowski,
Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………
O każdej zmianie osób uprawnionych Strony poinformują się pisemnie.
2. Osoby wymienione w ust.1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielenia
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej
umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca przystąpi do wykonania niniejszej umowy w terminie od dnia 15.03.2020r. do
dnia 28.02.2021r. sukcesywnie według pojedynczych zleceń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego
przedmiotu dostawy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:00,
złożonego telefonicznie (tel .…………………), pisemnie, faksem (fax: ……………….) lub pocztą e –
mail na adres wykonawcy: …………………………………..
3. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem
ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie powinna być dzielona. Podzielenie
dostawy możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem
zachowania umownego terminu dla całości dostawy.
4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy
aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
5. Potwierdzenie pisemnie wykonania dostawy zamówionej części przedmiotu umowy nastąpi
w siedzibie Zamawiającego.
§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. W oparciu o przewidywaną wielkość dostaw strony ustalają łączną wartość całości umowy z
podatkiem VAT (….%) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy w kwocie …………………………….
zł (słownie: ……………………………………………………………………….. złotych brutto).
2. Cena jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną każdorazowo dostawę będzie
ustalana jako iloczyn ilości szt/opakowań poszczególnych asortymentów i ich ceny
jednostkowej podanej w załączniku nr 1 do umowy.
3. Podane w załączniku nr 1 ceny jednostkowe zawierają wszelkie składniki cenotwórcze w tym:
wartość towaru, koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy przekazywanego do
Zamawiającego.
4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do
umowy.
5. Ceny nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy z wyjątkiem zmian cen urzędowych
następujących z mocy prawa w tym zmian podatku VAT lub udokumentowanej zmiany cen
producenta.
6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej partii dostarczanego towaru dwa
egzemplarze faktur.

7. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane zamówienie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………………………………………………..
Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………………………………………………………
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu zamawiającego.
10. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości asortymentu niż
przewidziana w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania
wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 5. ODBIÓR TOWARU
1. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będzie na wskazane
miejsce w magazynie przez Zamawiającego. Odbioru towaru będzie dokonywać osoba
upoważniona przez Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Pracownik w chwili
odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem
ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje
przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia
opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.
2. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą zgłaszane najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od
dostawy. Towar o wadliwej jakości zostanie wymieniony na towar wolny od wad, a towar
brakujący – uzupełniony, w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez
Wykonawcę zgłoszenia reklamacji.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o terminie ważności
nie krótszym niż 5 miesięcy od daty dostawy.
Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu
pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Dostawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający
może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących
tytułów:
a. w razie opóźnienia w dostawie ponad termin określony w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
b. w razie nie dokonania wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy, lub nie
wymienienia na towar zgodny z załącznikiem lub nie uzupełnienia braku w dostawie
w terminie do trzech dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy kara za każdy następny dzień w wysokości 100 zł,
c. w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 9 dni od daty złożenia
zamówienia - 25 % ceny zawierającej podatek VAT, obliczonej na podstawie
załącznika nr 1 do niniejszej umowy w zakresie niedostarczonego zgodnie
z zamówieniem asortymentu.

d. po terminie 9 dni od daty złożenia zamówienia Zamawiający może odmówić przyjęcia
zamówionego towaru, niezależnie od kary o której mowa w ppkt. c) niniejszego
ustępu.
6. W przypadku opisanym w ust. 5 ppkt c) niniejszego paragrafu Zamawiający będzie miał
prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, dla pozycji asortymentu
obejmujących niezrealizowaną dostawę, niezależnie od naliczonej kary, albo zlecić
wykonanie dostawy asortymentu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonanie zastępcze).
7. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną do wysokości rzeczywistej
poniesionej szkody.
8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
10. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje
w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. W takich przypadkach oświadczenie w
przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od
zaistnienia wskazanej przyczyny.
§ 7. ZAKAZ CESJI
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
§ 8. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
1.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
a) na każdym etapie realizacji umowy dopuszcza się możliwość obniżenia cen
jednostkowych przedmiotu zamówienia za porozumieniem stron;
b) Wycofania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym
produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów
identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia, wymaganiami określonymi w SIWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej
netto określonej w umowie;
c) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby
lub inne zapisy dotyczące wskazania stron.
d) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian;
e) zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości przedmiotu zamówienia,
w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć;
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została zawarta do dnia 28.02.2021r. lub do wykorzystania asortymentu objętego
umową.

2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
dostarczenia mniejszej ilości towaru niż określone w umowie.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiającego.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umowę znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony.
§ 10. WŁAŚĆIWOŚĆ SĄDU
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowo - cenowym

Zamawiający
………………………………………………

Wykonawca
……………………………………………

Nr sprawy 15/02/2020

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć firmowa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas
w Grybowie
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wraz z
dostawą produktów farmaceutycznych oświadczam(y), że3:



nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)



nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) wraz z jakimkolwiek innym
Wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu.



należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843z późn. zm.) z następującym/mi
Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li ofertę w niniejszym postępowaniu – tj.
………………………………………………………………………………………………………… i załączam/y
informacje/dokumenty potwierdzające, że powiązania z tym/i Wykonawcą/ami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

……………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

3

Zaznaczyć właściwe

