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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  20-442 Lublin ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS  0000004020,  adres  strony  internetowej:  www.snzoz.lublin.pl,  
godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- prawo zamówień publicznych (tj
Dz.U. nr 113 z 2010 r. poz. 759).
2.2  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art.  39-46 Prawa
zamówień publicznych.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów leczniczych określonych w załączniku nr 2
do SIWZ.
CPV: 
33600000-6 Produkty farmaceutyczne,
33621100-0 Środki obniŜające krzepliwość krwi
33620000-2 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krąŜenia
33622600-2 Betablokery
33622000-6 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
33622100-7 Produkty lecznicze dla terapii serca
33622200-8 Środki przeciw nadciśnieniu
33690000-3 RóŜne produkty lecznicze
33610000-9 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
33670000-7 Środki lecznicze dla układu oddechowego
33630000-5 Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego
33651100-9 Środki antybakteryjne dla uŜytku ogólnoustrojowego
33651520-9 Immunoglobuliny
33693300-7 Środki leczenia uzaleŜnień
33661000-1 Produkty lecznicze dla układu nerwowego
33661400-5 Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona
33661700-8 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego
33661300-4 Środki przeciwepileptyczne
33615000-4 Produkty lecznicze uŜywane przy cukrzycy
33661200-3 Środki przeciwbólowe
33692510-5 Preparaty odŜywiania wewnątrzjelitowego
3.2.  JeŜeli  istnieje  konieczność  przeliczenia  podanych  ilości  opakowań  ze  względu  na  inną
zawartość tabletek w opakowaniu proszę zaokrąglić ilość opakowań w górę.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy będą realizowane cyklicznie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
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DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.  spełnią  warunki  udziału  w postępowaniu,  o  których  mowa w art.  22  ust.1  ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczące: 

5.1.1.  posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis  sposobu dokonywania  oceny  spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania
określonej działalności lub czynności. 
Warunek  powyŜszy  spełnią  wykonawcy,  którzy wykaŜą  posiadanie  uprawnień  do  prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, w zakresie objętym zamówieniem

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -
nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
PowyŜszy warunek spełnią Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonali co najmniej 1 dostawę produktów leczniczych, opiewającą na kwotę nie mniejszą
niŜ:
Nr zestawu Wartość dostawy –

kwota nie mniejsza niŜ:
Słownie

1 97 000,00 Dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych

2 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

3 16 000,00 Szesnaście tysięcy złotych

4 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

5 300,00 Trzysta złotych

6 7 000,00 Siedem tysięcy

7 350,00 Trzysta pięćdziesiąt złotych

8 4 000,00 Cztery tysiące złotych

9 3 000,00 Trzy tysiące złotych

10 4 000,00 Cztery tysiące złotych

11 33 000,00 Trzydzieści trzy tysiące złotych

12 1 000,00 Tysiąc złotych

13 1 000,00 Tysiąc złotych

14 2 000,00 Dwa tysiące złotych

15 75 000,00 Siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych

16 2 000,00 Dwa tysiące złotych
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17 3 000,00 Trzy tysiące złotych

18 2 000,00 Dwa tysiące złotych

19 2 000,00 Dwa tysiące złotych

20 20 000,00 Dwadzieścia tysięcy złotych

21 650,00 Sześćset pięćdziesiąt złotych

22 700,00 Siedemset złotych

23 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

24 4 000,00 Cztery tysiące złotych

25 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

26 4 000,00 Cztery tysiące złotych

27 55 000,00 Pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

28 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

29 2 000,00 Dwa tysiące złotych

30 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

31 29 000,00 Dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych

32 1 000,00 Tysiąc złotych

33 600,00 Sześćset złotych

34 18 000,00 Osiemnaście tysięcy złotych

35 400,00 Czterysta złotych

36 600,00 Sześćset złotych

37 2 000,00 Dwa tysiące złotych

38 3 000,00 Trzy tysiące złotych

39 44 000,00 Czterdzieści cztery tysiące złotych

40 4 000,00 Cztery tysiące złotych

41 2 000,00 Dwa tysiące złotych

42 27 000,00 Dwadzieścia siedem tysięcy złotych

43 1 000,00 Tysiąc złotych

44 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

45 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

46 3 000,00 Trzy tysiące złotych

47 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

48 20 000,00 Dwadzieścia tysięcy złotych

49 15 000,00 Piętnaście tysięcy złotych

50 5 000,00 Pięć tysięcy złotych
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51 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

52 13 000,00 Trzynaście tysięcy złotych

53 1 000,00 Tysiąc złotych

54 17 000,00 Siedemnaście tysięcy złotych

55 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

56 22 000,00 Dwadzieścia dwa tysiące złotych

57 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

58 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

59 1 000,00 Tysiąc złotych

60 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

61 3 000,00 Trzy tysiące złotych

62 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

63 900,00 Dziewięćset tysięcy złotych

64 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

65 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

66 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

67 700,00 Siedemset złotych

68 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

69 4 000,00 Cztery tysiące złotych

70 17 000,00 Siedemnaście tysięcy złotych

71 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

72 700,00 Siedemset złotych

73 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

74 700,00 Siedemset złotych

75 600,00 Sześćset złotych

76 2 000,00 Dwa tysiące złotych

77 33 000,00 Trzydzieści trzy tysiące złotych

78 2 000,00 Dwa tysiące złotych

79 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

80 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

81 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

82 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

83 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

84 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych
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85 1 000,00 Tysiąc złotych

86 28 000,00 Dwadzieścia osiem tysięcy złotych

87 500,00 Pięćset złotych

88 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

89 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

90 1 000,00 Tysiąc złotych

91 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

92 29 000,00 Dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych

93 3 000,00 Trzy tysiące złotych

94 1 000,00 Tysiąc złotych

95 1 000,00 Tysiąc złotych

96 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

97 2 000,00 Dwa tysiące złotych

98 28 000,00 Dwadzieścia osiem tysięcy złotych

99 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

100 19 000,00 Dziewiętnaście tysięcy złotych

101 15 000,00 Piętnaście tysięcy złotych

102 3 000,00 Trzy tysiące złotych

103 14 000,00 Czternaście tysięcy złotych

104 4 000,00 Cztery tysiące złotych

105 23 000,00 Dwadzieścia trzy tysiące złotych

106 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

107 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

108 43 000,00 Czterdzieści trzy tysiące złotych

109 38 000,00 Trzydzieści osiem tysięcy złotych

110 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

111 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

112 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

113 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

114 41 000,00 Czterdzieści jeden tysięcy złotych

115 84 000,00 Osiemdziesiąt cztery tysiące złotych

116 38 000,00 Trzydzieści osiem tysięcy złotych

117 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

118 25 000,00 Dwadzieścia pięć tysięcy złotych
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119 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

120 16 000,00 Szesnaście tysięcy złotych

121 34 000,00 Trzydzieści cztery tysiące złotych

122 1 000,00 Tysiąc złotych

123 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

124 30 000,00 Trzydzieści tysięcy złotych

125 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

126 2 000,00 Dwa tysiące złotych

127 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

128 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

129 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

130 66 000,00 Sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych

131 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

132 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

133 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

134 1 000,00 Tysiąc złotych

135 34 000,00 Trzydzieści cztery tysiące złotych

136 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

137 12 000,00 Dwanaście tysięcy złotych

138 3 000,00 Trzy tysiące złotych

139 1 000,00 Tysiąc złotych

140 3 000,00 Trzy tysiące złotych

141 59 000,00 Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych

142 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

143 182 000,00 Sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych

144 7 200,00 Siedem tysięcy dwieście złotych
W przypadku złoŜenia oferty na więcej niŜ 1 zestaw, powyŜsze wartości podlegają odpowiednio
sumowaniu.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -
nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.
5.1.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.
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Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -
nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i
finansowej.
Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykaŜą:
a/ posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ:

Nr zestawu Środki finansowe lub
zdolność kredytowa –
kwota nie mniejsza niŜ:

Słownie

1 97 000,00 Dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych

2 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

3 16 000,00 Szesnaście tysięcy złotych

4 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

5 300,00 Trzysta złotych

6 7 000,00 Siedem tysięcy

7 350,00 Trzysta pięćdziesiąt złotych

8 4 000,00 Cztery tysiące złotych

9 3 000,00 Trzy tysiące złotych

10 4 000,00 Cztery tysiące złotych

11 33 000,00 Trzydzieści trzy tysiące złotych

12 1 000,00 Tysiąc złotych

13 1 000,00 Tysiąc złotych

14 2 000,00 Dwa tysiące złotych

15 75 000,00 Siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych

16 2 000,00 Dwa tysiące złotych

17 3 000,00 Trzy tysiące złotych

18 2 000,00 Dwa tysiące złotych

19 2 000,00 Dwa tysiące złotych

20 20 000,00 Dwadzieścia tysięcy złotych

21 650,00 Sześćset pięćdziesiąt złotych

22 700,00 Siedemset złotych

23 5 000,00 Pięć tysięcy złotych
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24 4 000,00 Cztery tysiące złotych

25 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

26 4 000,00 Cztery tysiące złotych

27 55 000,00 Pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

28 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

29 2 000,00 Dwa tysiące złotych

30 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

31 29 000,00 Dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych

32 1 000,00 Tysiąc złotych

33 600,00 Sześćset złotych

34 18 000,00 Osiemnaście tysięcy złotych

35 400,00 Czterysta złotych

36 600,00 Sześćset złotych

37 2 000,00 Dwa tysiące złotych

38 3 000,00 Trzy tysiące złotych

39 44 000,00 Czterdzieści cztery tysiące złotych

40 4 000,00 Cztery tysiące złotych

41 2 000,00 Dwa tysiące złotych

42 27 000,00 Dwadzieścia siedem tysięcy złotych

43 1 000,00 Tysiąc złotych

44 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

45 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

46 3 000,00 Trzy tysiące złotych

47 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

48 20 000,00 Dwadzieścia tysięcy złotych

49 15 000,00 Piętnaście tysięcy złotych

50 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

51 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

52 13 000,00 Trzynaście tysięcy złotych

53 1 000,00 Tysiąc złotych

54 17 000,00 Siedemnaście tysięcy złotych

55 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

56 22 000,00 Dwadzieścia dwa tysiące złotych

57 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych
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58 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

59 1 000,00 Tysiąc złotych

60 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

61 3 000,00 Trzy tysiące złotych

62 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

63 900,00 Dziewięćset tysięcy złotych

64 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

65 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

66 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

67 700,00 Siedemset złotych

68 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

69 4 000,00 Cztery tysiące złotych

70 17 000,00 Siedemnaście tysięcy złotych

71 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

72 700,00 Siedemset złotych

73 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

74 700,00 Siedemset złotych

75 600,00 Sześćset złotych

76 2 000,00 Dwa tysiące złotych

77 33 000,00 Trzydzieści trzy tysiące złotych

78 2 000,00 Dwa tysiące złotych

79 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

80 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

81 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

82 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

83 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

84 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

85 1 000,00 Tysiąc złotych

86 28 000,00 Dwadzieścia osiem tysięcy złotych

87 500,00 Pięćset złotych

88 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

89 8 000,00 Osiem tysięcy złotych

90 1 000,00 Tysiąc złotych

91 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych
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92 29 000,00 Dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych

93 3 000,00 Trzy tysiące złotych

94 1 000,00 Tysiąc złotych

95 1 000,00 Tysiąc złotych

96 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

97 2 000,00 Dwa tysiące złotych

98 28 000,00 Dwadzieścia osiem tysięcy złotych

99 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

100 19 000,00 Dziewiętnaście tysięcy złotych

101 15 000,00 Piętnaście tysięcy złotych

102 3 000,00 Trzy tysiące złotych

103 14 000,00 Czternaście tysięcy złotych

104 4 000,00 Cztery tysiące złotych

105 23 000,00 Dwadzieścia trzy tysiące złotych

106 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

107 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

108 43 000,00 Czterdzieści trzy tysiące złotych

109 38 000,00 Trzydzieści osiem tysięcy złotych

110 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

111 10 000,00 Dziesięć tysięcy złotych

112 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

113 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

114 41 000,00 Czterdzieści jeden tysięcy złotych

115 84 000,00 Osiemdziesiąt cztery tysiące złotych

116 38 000,00 Trzydzieści osiem tysięcy złotych

117 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

118 25 000,00 Dwadzieścia pięć tysięcy złotych

119 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych

120 16 000,00 Szesnaście tysięcy złotych

121 34 000,00 Trzydzieści cztery tysiące złotych

122 1 000,00 Tysiąc złotych

123 6 000,00 Sześć tysięcy złotych

124 30 000,00 Trzydzieści tysięcy złotych

125 11 000,00 Jedenaście tysięcy złotych
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126 2 000,00 Dwa tysiące złotych

127 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

128 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

129 7 000,00 Siedem tysięcy złotych

130 66 000,00 Sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych

131 5 000,00 Pięć tysięcy złotych

132 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

133 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

134 1 000,00 Tysiąc złotych

135 34 000,00 Trzydzieści cztery tysiące złotych

136 9 000,00 Dziewięć tysięcy złotych

137 12 000,00 Dwanaście tysięcy złotych

138 3 000,00 Trzy tysiące złotych

139 1 000,00 Tysiąc złotych

140 3 000,00 Trzy tysiące złotych

141 59 000,00 Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych

142 39 000,00 Trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

143 182 000,00 Sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych

144 7 200,00 Siedem tysięcy dwieście złotych
W przypadku złoŜenia oferty na więcej niŜ 1 zestaw, powyŜsze wartości podlegają odpowiednio su-
mowaniu.

b/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejsza niŜ: 50 000 zł dla kaŜdego z zestawów (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
W przypadku złoŜenia oferty na więcej niŜ 1 zestaw, powyŜsze wartości podlegają odpowiednio
sumowaniu.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -
nie  spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  Ŝąda
następujących dokumentów:
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6.1.1.Koncesję  bądź  zezwolenie na prowadzenie hurtowni  farmaceutycznej,  w zakresie objętym
zamówieniem.

6.1.2.Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i
wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania  i  odbiorców oraz  załączenia  dokumentów potwierdzających,  Ŝe  te  dostawy zostały
wykonane naleŜycie 

6.1.3.  Informacja  banku,  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

6.1.4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

6.1.5.Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
(załącznik nr 4 do SIWZ).

JeŜeli  wykonawca,  wykazując spełnianie warunków,  o których mowa w art.  22 ust.  1  ustawy,
polega  na  zasobach  innych  podmiotów na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy,  a
podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  zamawiający  moŜe  Ŝądać  od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.
6.1 SIWZ.

JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1. ustawy Pzp
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b
ustawy Pzp,  Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji,  o  której  mowa w pkt  6.1.3 SIWZ
dotyczącej tych podmiotów.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  Ŝąda
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeŜeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niŜ  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.
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6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub potwierdzenia,  Ŝe  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności lub  wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 -8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.7. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa: 
6.2.7.1 w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4. 6.2.6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności,
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2.7.2 w pkt 6.2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.7.1. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie
wcześniej  niŜ  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o  którym mowa
punkcie  6.2.7.1  podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej zastępuje się je dokumentami
zawierającymi  oświadczenie  złoŜone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć:
6.4.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.4.2.Zestawienia asortymentu (załącznik nr 2 do siwz) w formie pisemnej oraz na płycie CD-R
w formacie WORD 97/2000/XP lub EXCEL 97/2000/XP.
6.4.3.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upowaŜniające je do podejmowania zobowiązań
w  imieniu  firmy  składającej  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  one  z  przepisów  prawa  lub  innych
dokumentów.
6.4.4. Umowa spółki cywilnej - jeŜeli Wykonawca jest spółką cywilną.
6.4.5. Dowód wniesienia wadium, (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ pienięŜna)
do  oferty  naleŜy  załączyć  kserokopię  dokumentu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem,
natomiast oryginał dokumentu naleŜy złoŜyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z napisem wadium
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7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia   oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie
pisemnej. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji.
7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości  przez wykonawcę,  zamawiający
domniema,  iŜ  pismo wysłane przez zamawiającego na numer  faksu podany przez  wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079
7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Barbara Podlaska – kierownik apteki
- Katarzyna Hamacher – starszy inspektor ds. zam. publ.
- Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. publ. 

7.6. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z
art 38 ust 1 pkt 1oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść wyjaśnień
jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.8.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji,
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
8.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 

Nr zestawu Kwota wadium Słownie:

1 1 364,00 Tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote

2 81,00 Osiemdziesiąt jeden złotych

3 237,00 Dwieście trzydzieści siedem złotych
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4 103,00 Sto trzy tysiące złotych

5 4,00 Cztery złote

6 103,00 Sto trzy złote

7 5,00 Pięć złotych

8 63,00 Sześćdziesiąt trzy złote

9 46,00 Czterdzieści sześć złotych

10 62,00 Sześćdziesiąt dwa złote

11 475,00 Czterysta siedemdziesiąt pięć złotych

12 19,00 Dziewiętnaście złotych

13 21,00 Dwadzieścia jeden złotych

14 40,00 Czterdzieści złotych

15 1 057,00 Tysiąc pięćdziesiąt siedem złotych

16 34,00 Trzydzieści cztery złote

17 47,00 Czterdzieści siedem złotych

18 39,00 Trzydzieści dziewięć złotych

19 30,00 Trzydzieści złotych

20 288,00 Dwieście osiemdziesiąt osiem złotych

21 9,00 Dziewięć złotych

22 10,00 Dziesięć złotych

23 77,00 Siedemdziesiąt siedem złotych

24 60,00 Sześćdziesiąt złotych

25 82,00 Osiemdziesiąt dwa złote

26 70,00 Siedemdziesiąt złotych

27 777,00 Siedemset siedemdziesiąt siedem złotych

28 151,00 Sto pięćdziesiąt jeden złotych

29 31,00 Trzydzieści jeden złotych

30 72,00 Siedemdziesiąt dwa złote

31 418,00 Czterysta osiemnaście złotych

32 23,00 Dwadzieścia trzy złote

33 9,00 Dziewięć złotych

34 265,00 Dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 

35 6,00 Sześć złotych

36 9,00 Dziewięć złotych

37 34,00 Trzydzieści cztery złote
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38 49,00 Czterdzieści dziewięć złotych

39 622,00 Sześćset dwadzieścia dwa złote

40 59,00 Pięćdziesiąt dziewięć złotych

41 32,00 Trzydzieści dwa złote

42 391,00 Trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 

43 24,00 Dwadzieścia cztery złote

44 106,00 Sto sześć złotych

45 161,00 Sto sześćdziesiąt jeden złotych

46 54,00 Pięćdziesiąt cztery złote

47 104,00 Sto cztery złote

48 281,00 Dwieście osiemdziesiąt jeden złotych

49 218,00 Dwieście osiemnaście złotych

50 79,00 Siedemdziesiąt dziewięć złotych

51 142,00 Sto czterdzieści dwa złote

52 193,00 Sto dziewięćdziesiąt trzy złote

53 19,00 Dziewiętnaście złotych

54 247,00 Dwieście czterdzieści siedem złotych

55 560,00 Pięćset sześćdziesiąt złotych

56 309,00 Trzysta dziewięć złotych

57 162,00 Sto sześćdziesiąt dwa złote

58 104,00 Sto cztery złote

59 22,00 Dwadzieścia dwa złote

60 113,00 Sto trzynaście złotych

61 45,00 Czterdzieści pięć złotych

62 138,00 Sto trzydzieści osiem złotych

63 13,00 Trzynaście złotych

64 94,00 Dziewięćdziesiąt cztery złote

65 72,00 Siedemdziesiąt dwa złote

66 87,00 Osiemdziesiąt siedem złotych

67 11,00 Jedenaście złotych

68 76,00 Siedemdziesiąt sześć złotych

69 66,00 Sześćdziesiąt sześć złotych

70 252,00 Dwieście pięćdziesiąt dwa złote

71 166,00 Sto sześćdziesiąt sześć złotych
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72 10,00 Dziesięć złotych

73 78,00 Siedemdziesiąt osiem złotych

74 11,00 Jedenaście złotych

75 9,00 Dziewięć złotych

76 31,00 Trzydzieści jeden złotych

77 465,00 Czterysta sześćdziesiąt pięć złotych

78 37,00 Trzydzieści siedem złotych

79 116,00 Sto szesnaście złotych

80 144,00 Sto czterdzieści cztery złote

81 143,00 Sto czterdzieści trzy złote

82 112,00 Sto dwanaście złotych

83 115,00 Sto piętnaście złotych

84 157,00 Sto pięćdziesiąt siedem złotych

85 15,00 Piętnaście złotych

86 397,00 Trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych

87 8,00 Osiem złotych

88 115,00 Sto piętnaści złotych

89 122,00 Sto dwadzieścia dwa złote

90 22,00 Dwadzieścia dwa złote

91 155,00 Sto pięćdziesiąt pięć złotych

92 413,00 Czterysta trzynaście złotych

93 50,00 Pięćdziesiąt złotych

94 23,00 Dwadzieścia trzy złote

95 16,00 Szesnaście złotych

96 76,00 Siedemdziesiąt sześć złotych

97 29,00 Dwadzieścia dziewięć złotych

98 399,00 Trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

99 551,00 Pięćset pięćdziesiąt jeden złotych

100 267,00 Dwieście sześćdziesiąt siedem złotych

101 213,00 Dwieście trzynaście złotych

102 51,00 Pięćdziesiąt jeden złotych

103 203,00 Dwieście trzy złote

104 58,00 Pięćdziesiąt osiem złotych

105 328,00 Trzysta dwadzieścia osiem złotych
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106 161,00 Sto sześćdziesiąt jeden złotych

107 98,00 Dziewięćdziesiąt osiem złotych

108 605,00 Sześćset pięć złotych

109 543,00 Pięćset czterdzieści trzy złote

110 160,00 Sto sześćdziesiąt złotych

111 151,00 Sto pięćdziesiąt jeden złotych

112 99,00 Dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

113 73,00 Siedemdziesiąt trzy złote

114 575,00 Pięćset siedemdziesiąt pięć złotych

115 1 181,00 Tysiąc sto osiemdziesiąt jeden złotych

116 541,00 Pięćset czterdzieści jeden złotych

117 99,00 Dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

118 357,00 Trzysta pięćdziesiąt siedem złotych

119 158,00 Sto pięćdziesiąt osiem złotych

120 238,00 Dwieście trzydzieści osiem złotych

121 485,00 Czterysta osiemdziesiąt pięć złotych

122 28,00 Dwadzieścia osiem złotych

123 90,00 Dziewięćdziesiąt złotych

124 422,00 Czterysta dwadzieścia dwa złote

125 164,00 Sto sześćdziesiąt cztery złote

126 30,00 Trzydzieści złotych

127 104,00 Sto cztery złote

128 128,00 Sto dwadzieścia osiem złotych

129 100,00 Sto złotych

130 926,00 Dziewięćset dwadzieścia sześć złotych

131 76,00 Siedemdziesiąt sześć złotych

132 127,00 Sto dwadzieścia siedem złotych

133 140,00 Sto czterdzieści złotych

134 25,00 Dwadzieścia pięć złotych

135 485,00 Czterysta osiemdziesiąt pięć złotych

136 130,00 Sto trzydzieści złotych

137 171,00 Sto siedemdziesiąt jeden złotych

138 48,00 Czterdzieści osiem złotych

139 21,00 Dwadzieścia jeden złotych
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140 51,00 Pięćdziesiąt jeden złotych

141 838,00 Osiemset trzydzieści osiem złotych

142 557,00 Pięćset pięćdziesiąt siedem złotych

143 2 555,00 Dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych

144 101,00 Sto jeden złotych
8.2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1/ pieniądzu
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z
tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.
1158 z późn. zm.) 

8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer
BANK  PEKAO  S.A.  III  O/LUBLIN  11124023821111000038958140  z  dopiskiem  „wadium–
dostawa produktów leczniczych”, a potwierdzenie polecenia przelewu naleŜy dołączyć do oferty.
Datą wniesienia wadium w formie pienięŜnej jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

Wadium wnoszone  w formie  innej  niŜ  pienięŜna  powinno być  dołączone  do  oferty  w formie
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego
w innej  formie  naleŜy załączyć   do  oferty  w  osobnej  kopercie  :  opisanej  „wadium– dostawa
produktów leczniczych:.  Wadium wnoszone w formie innej  niŜ  w pieniądzu powinno zawierać
następujące elementy:

- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji,

- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji,

-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji,

-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji,

-  zapis,  Ŝe  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty
zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji.

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku przedłuŜenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej
formie niŜ w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.

Wykonawca składający ofertę  jest  nią  związany przez okres 60 dni,  licząc od upływu terminu
składania ofert. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zgodnie z pkt. 8.2  zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie  odrzucona. 

Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
zamówień publicznych.
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9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złoŜoną przez siebie ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu
do składania  ofert.  Wykonawca samodzielnie  lub na wniosek  zamawiającego moŜe przedłuŜyć
termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby
upowaŜnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być  napisane na maszynie do pisania,  komputerze,
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4.  Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych.
Wszystkie strony kopii dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez
Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający moŜe Ŝądać  przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w  imieniu  wykonawcy  lub  pełnomocników  umocowanych  do  występowania  w  jego  imieniu.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8.  Oferta  cenowa  winna  być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym  załącznik  numer  1  do
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje niewaŜność oferty.
10.9.  Wszystkie  pola  i  pozycje załączników winny być  wypełnione,  a  w szczególności  muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu naleŜy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – dostawa produktów leczniczych
SzNSPZOZ.N-ZP-372-38/10

10.13. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem pisemnego  powiadomienia  zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad jak
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składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złoŜona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  moŜe  wycofać  juŜ  złoŜona  ofertę,  tylko  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
Zamawiający  moŜe  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  Ŝądania  zwrotu
oferty,  złoŜonego przez osobę  upowaŜnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności.
UpowaŜnienie do wycofania oferty, musi być załączone do Ŝądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji
zastrzeŜonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeŜone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone
„ZASTRZEśONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert,
zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 4 października 2010 roku do godz. 7:30 w Kancelarii
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złoŜone po terminie będą  zwrócone
wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1  Otwarcie  złoŜonych  ofert  nastąpi  w dniu   4  października  2010 roku o godz.  8:00 w
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności  warunków  płatności zawartych  w  ofertach.  Informacje  te  przekazane  zostaną
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Sposób obliczenia ceny został wskazany w nagłówku zestawienia asortymentu - załącznik Nr
2 do SIWZ.
12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97,
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz  z  2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym równieŜ podatek VAT.

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  B ĘDZIE  SIĘ
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM
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ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złoŜone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art.  25 ust 1 ustawy, zawierające
błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania.  ZłoŜone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później niŜ w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert.
13.3.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  moŜe  Ŝądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeŜeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
13.6.  Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  raŜąco  niską  cenę  w  stosunku  do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta
zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

Cena brutto (wartość) - 100 %

                                   Wartość najniŜsza wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE  O  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację  o
których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  w terminie nie krótszym niŜ  5  dni  od dnia
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  faxem,  zgodnie  z  zapisem  punktu  7.2  SIWZ.
Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, jeŜeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego
wykonawcy.

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE śYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą
WPROWADZONE  DO  TRE ŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU  POST ĘPOWANIA  O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych  warunkach zamówienia mają  zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
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stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3.  Zamawiający   dopuszcza  składanie  ofert  częściowych,  obejmujących  co  najmniej  jeden
zestaw.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8.  Zamawiający  Ŝąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust.1 pkt 7.
18.10.   Zamawiający przewiduje  moŜliwość  dokonania  zmian postanowień  zawartej  umowy w
następujących przypadkach:
- zmiany stawki podatku VAT
- zmian cen leków urzędowych w chwili zmiany ich z mocy prawa z dniem wejścia w Ŝycie aktu
prawnego zmieniającego cenę.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Zestawienie asortymentu
Załącznik numer 3  - Projekt umowy 
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  Lublin, dnia 20 sierpnia 2010 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:..............................................
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................
* w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
dostawę produktów farmaceutycznych 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

w zakresie:

Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

1

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

2

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

3

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

4

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

5 ................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

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

6

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

7

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

8

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

9

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

10

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

11

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

12

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

13

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

14

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

15

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

16

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

17

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

18

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

19

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

20

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

21

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

22

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

23

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

................................ zł .................... ................................ zł
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

24
Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

25

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

26

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

27

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

28

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

29

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

30

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

31

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

32

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:........................................... Słownie:..........................................

…………………………………………………………………………………………………………29
Przetarg nieograniczony- dostawa produktów leczniczych 

SZNSPZOZ.N-ZP-372-38/10
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

33
.........................................................
.........................................................

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

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

34

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

35

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

36

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

37

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

38

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

39

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

40

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

41

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

42 ................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

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

43

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

44

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

45

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

46

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

47

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

48

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

49

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

50

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

51

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

52

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

53

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

54

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

55

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

56

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

57

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

58

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

59

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

60

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

................................ zł .................... ................................ zł
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

61

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

62

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

63

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

64

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

65

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

66

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

67

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

68

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

69

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:........................................... Słownie:..........................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

70
.........................................................
.........................................................

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

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

71

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

72

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

73

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

74

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

75

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

76

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

77

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

78

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

79 ................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

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

80

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

81

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

82

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

83

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

84

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

85

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

86

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

87

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

88

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

89

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

90

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

91

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

92

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

93

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

94

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

95

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

96

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

97

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

................................ zł .................... ................................ zł
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

98
Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

99

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

100

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

101

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

102

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

103

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

104

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

105

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

106

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

107 ................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:........................................... Słownie:..........................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

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

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

108

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

109

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

110

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

111

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

112

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

113

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

114

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

115

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

116 ................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

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

117

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

118

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

119

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

120

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

121

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

122

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

123

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

124

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

125

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

…………………………………………………………………………………………………………39
Przetarg nieograniczony- dostawa produktów leczniczych 

SZNSPZOZ.N-ZP-372-38/10
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

126

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

127

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

128

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

129

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

130

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

131

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

132

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

133

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

134

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

................................ zł .................... ................................ zł
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

135
Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

136

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

137

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

138

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

139

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

140

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

141

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

142

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

143

................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:...........................................
.........................................................
.........................................................

Słownie:..........................................
........................................................
........................................................

144 ................................ zł .................... ................................ zł

Słownie:........................................... Słownie:..........................................
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Zestawu: W cenie brutto: W tym.....
%VAT

W cenie netto:

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

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

Oświadczamy, Ŝe:
1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy – Załącznik nr 3
do SIWZ,

3. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

4. zapoznaliśmy się  z  postanowieniami  umowy i  zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3
do SIWZ.

5. niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

7. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

Na podstawie art 36 ust. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: 
.........................................................................................................................................................

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 2 – w odrębnym pliku
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Załącznik nr 3

U M O W A Nr............./wzór/

Zawarta  w dniu  ........................  roku  w wyniku  przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego
pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”,

Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT,  NIP: 9462160056, REGON: 431019046
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT,  NIP: ................................., REGON: ....................

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  produktów  leczniczych  (zwanych  dalej:  „towarem”)  do
Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

2. Szczegółowy asortyment i ilość zamawianych towarów określa załącznik numer 2 do SIWZ
stanowiący integralną część niniejszej umowy.

§ 2
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  towary  będące  przedmiotem  umowy  do  siedziby
Zamawiającego  w  Lublinie  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  formie  cyklicznych  dostaw  
na następujących warunkach:

1) we własnym zakresie i na swój koszt,
2) w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego,
3) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 14:00,
4) w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego,
5)  w  wypadkach  określonych  przez  Zamawiającego  jako  nagłych,  w  związku  ze  stanem
zdrowia pacjentów Wykonawca dokona dostawy nie później niŜ w ciągu 4 godzin od chwili
złoŜenia zamówienia, przy czym dopuszcza się złoŜenie zamówienia drogą telefoniczną.
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie produkty lecznicze posiadające świadectwo
dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  na  terenie  Polski  wydane  przez  MZiOS  Departament
Farmacji.

§ 3

1. Jakiekolwiek usterki,  awarie bądź  zdarzenia utrudniające Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy towaru w ustalonym terminie.

2.  Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o  wszelkich
okolicznościach uniemoŜliwiających dostawę towaru Zamawiającemu.

3. W wypadku określonym w ust. 2 oraz w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w
ustalonym  terminie,  Zamawiający  ma prawo  zlecić  obowiązki  będące  przedmiotem  umowy u
dowolnie  wybranego  przez  siebie  sprzedawcy  na  koszt i  ryzyko  Wykonawcy.  Uprawnienie
Zamawiającego  jest  niezaleŜne  od  moŜliwości  Ŝądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar
umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 4

1.  Strony  ustalają  maksymalne  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie
..............w tym podatek VAT (słownie:........... w tym podatek VAT).
2.  Podstawę  do zapłaty będzie  stanowić  faktura  VAT wystawiona przez Wykonawcę  na  kwotę
naleŜną  z  tytułu  dostarczonej  partii  towaru  zamówionej  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej
umowy.
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
4. Datą zapłaty jest dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. Podane w ofercie ceny
nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

1.  Braki  ilościowe  i  jakościowe ujawnione  po  rozpakowaniu  towaru  podlegają  reklamacji.  Po
ujawnieniu  takiego braku  lub  wad Zamawiający sporządza komisyjnie  protokół  zawiadamiając
jednocześnie  Wykonawcę,  który  zobowiązany  jest  -  w  terminie  2  dni  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia - do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy.
2.  W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru,  który
podlega zwrotowi ze względu na niespełnianie warunków jakościowych określonych w niniejszej
umowie, Zamawiający moŜe dokonać zakupu reklamowanego towaru u dowolnie  wybranego przez
siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezaleŜne od moŜliwości
Ŝądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 6

1.  Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  tj.  od  dnia  .......  roku  do  dnia  .......  roku  z
zastrzeŜeniem ust. 2.
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2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w § 4
ust. 1 -  umowa wygasa. 
3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1
niezaleŜnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę wymienioną w
§ 4 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę naleŜności stanowiącej róŜnicę pomiędzy
kwotą  określoną  w § 4 ust. 1,  a wynagrodzeniem rzeczywiście wypłaconym Wykonawcy z tytułu
realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienaleŜytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie pu-
blicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-
wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest moŜliwe przez cały okres jej obo-
wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest moŜliwe w terminie 30 dni
od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do od-
stąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie   prawo do rozwiązania  niniejszej  umowy z  waŜnych powodów  
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1. Strony postanawiają, Ŝe formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  w  wysokości  50   zł  -  za  kaŜdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w
§ 4 ust. 1 umowy wynosi do 2 000 zł,

2)  w  wysokości  100  zł  -  za  kaŜdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w
§ 4 ust. 1 umowy wynosi powyŜej 2 000 zł do 10 000 zł,

3)  w  wysokości  200  zł  -  za  kaŜdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w
§ 4 ust. 1 umowy wynosi powyŜej 10 000 zł do 50 000 zł,

4)  w  wysokości  300  zł  -  za  kaŜdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w
§ 4 ust. 1 umowy wynosi powyŜej 50 000 zł,

5)w wysokości  10 % wartości  wynagrodzenia określonego w § 4 ust.  1  umowy -  w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za
które odpowiada Wykonawca.

3.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyŜszy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§ 10 

1. Strony przewidują moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:

1) zmiany stawki podatku VAT,
2)zmian cen leków urzędowych w chwili zmiany ich z mocy prawa z dniem wejścia w Ŝycie

aktu prawnego zmieniającego cenę.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle ustawy Prawo zamówień
publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 11

Wszelkie pisma związane z  realizacją  niniejszej  umowy uwaŜa się  za skutecznie doręczone w
przypadku:

1. doręczenia osobistego;

2. wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3. wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4. wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.

załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie asortymentu 

      ZAMAWIAJ ĄCY                                                     WYKONAWCA

........................................... ...........................................
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony
reprezentant wykonawcy, Ŝe spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                            (podpis)

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 5
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony
reprezentant  wykonawcy,  iŜ  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j .Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Art. 24.
• Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie,
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu;

4) osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z
postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera lub członka  zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mającym na celu popełnienie  przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
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skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu
popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo
przeciwko  prawom osób wykonujących pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko  środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł  zakaz ubiegania się  o zamówienia,  na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub

posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1
pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania
ofertą;     

3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
3Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
4Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                    (podpis)

                                             

3  Dotyczy spółek prawa handlowego
4  Dotyczy spółek prawa handlowego
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