
SWIZ nr sprawy  2/ZP/2011
Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia

powyżej  14.000,00 Euro 

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo

zamówień publicznych

I. TRYB PRZETARGU

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w

art.39ustawy  z  dnia  29stycznia  2004r.Prawo  Zamówień  Publicznych  (Dz.U.  z2007Nr223,poz.1655  z

późn. zm. ).

II. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. Moniuszki 8

48-210 Biała 

tel. 077/ 438-70-33

fax. 077/ 438-85-61

www.szpitalbiala.pl

e-mail : szpitalbiala@pro.onet.pl

               

       NIP 755-16-41-023                                                        REGON 530571749

Wykonawca może otrzymać Specyfikację w formie papierowej:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego, w biurze  ,,RUCH CHORYCH “ na  parterze

budynku  szpitala – ZOZ Biała , ul. Moniuszki 8  oraz  na  stronie  internetowej 
www.szpitalbiala.pl

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (CPV  33600000-6 – produkty  farmacutyczne)
ilość pozycji : 641.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitala ZOZ w Białej, w asortymencie i
ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca  zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją
zawierającą wskazanie producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości
przedmiotu zamówienia, zasad  bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te
muszą znajdować się na lub w opakowaniu  w formie ulotki , zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
3. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne
świadectwo   rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie
dopuszczające do obrotu i   stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe
oznakowanie opakowań zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a oferowany
termin płatności  nie krótszy niż 30 dni. 
5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6.  Zamówienie należy realizować sukcesywnie przez okres ok.12 miesięcy od daty zawarcia
umowy. 
     Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Określone w Załączniku nr 2 ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na

zmniejszone  lub zwiększone zapotrzebowanie Szpitala w zakresie przedmiotu zamówienia,
przy czym ogólna wartość zamówienia  nie ulegnie zmianie.



8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania dodatkowych zamówień nie przekraczających
20% wartości zamówienia podstawowego.

IV   TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V   OFERTY CZĘŚCIOWE , WARIANTOWE, RÓWNOWA ŻNE
1. Przedmiot  zamówienia   został  podzielony na  pakiety.  W  przypadku  braku  leku  na  rynku,

wskutek chwilowego zaprzestania jego produkcji,  braku harmonizacji  lub  czasowego braku
spowodowanego innymi powodami, należy  podać ostatnią  cenę  sprzedaży. Nie wypełnienie
którejkolwiek  pozycji  spowoduje  odrzucenie  oferty,  za  wyjątkiem  sytuacji,  gdy lek  stracił
rejestr lub zupełnie zaprzestano jego produkcję (wtedy należy umieścić informację o tym fakcie
i nie wyceniać). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej niż podana, lecz

zbliżonej pojemności – zapotrzebowanie na dany lek powinno być  wówczas odpowiednio
przeliczone,  a  ilość   szt.   w  opakowaniach  zgodna   z   zamówieniem.  W  sytuacji  gdy
wyliczona  ilość  opakowań  nie  jest  liczba  całkowitą,  należy  zaokrąglić  ją  do  pełnego
opakowania , w górę.

VI  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VII   OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU   W   POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSBU
DOKONYWANIA   OCENY SPEŁNIANIA TYCH WRUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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;

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

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

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

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

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo



popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) 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 także za przestępstwo skarbowe
lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

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

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

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

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

j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt.1 a,b i c

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

• wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego   postępowania;

• nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą  „spełnia- nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i  dokumenty złożone przez



Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VIII WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALE ŻY DOSTARCZYĆ W
CELU    POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

1. Wykonawca musi  złożyć  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 22 ust. PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.  ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

2. W celu potwierdzenia,  że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający
żąda, następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu  z  właściwego rejestru albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika  Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
(wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert);

c) Zezwolenie/ koncesję  na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Za aktualny odpis lub zaświadczenia należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż
6  miesięcy  przed  upływem terminu  do  składania  ofert lub  potwierdzony przez   organ
wydający,  stosowną  pieczątką  lub zaświadczeniem  w terminie jak powyżej (z  pieczątki  lub
zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem
faktycznym).
Wykonawcy mający siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia poza terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej  postępują  zgodnie z uregulowaniami  §  2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z  dnia  19.05.2006r.  w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, zamawiający żąda:

dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych odrębnymi przepisami aktualnych świadectw w zakresie
przedmiotu  zamówienia  (np.  świadectwo  dopuszczenia  do  obrotu  wydane  przez  Instytut  Leków,  świadectwo
rejestracji  wydane  przez  Ministerstwo  Zdrowia  lub  inny dokument  potwierdzający wpis  wyrobu  do  Rejestru
Wytwórców i Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  lipca  2001  r.  o  wyrobach
medycznych (Dz. U. nr  126,  poz .1380 z późn. zm.).  Ze względu na szeroki  asortyment produktów objętych
przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie w miejsce w/w dokumentów stosownego oświadczenia,
z którego będzie wynikało, że Wykonawca oferuje Zamawiającemu produkty posiadające aktualne dopuszczenie
do obrotu w kraju i stosowania w zakładach opieki  zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że
udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Do oferty należy również dołączyć:
      a) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

b) Formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2

5.Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub  kserokopii
poświadczonej i opatrzonej  klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę (tj. osoby



wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej,
posiadające  umocowania  prawne  do  reprezentowania  firmy)  lub  upoważnioną  przez  niego
osobę/osoby.  Dokument  wielostronicowy  przedłożony  w  formie  kserokopii  winien  być
potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
6. W  przypadku  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty  należy  dołączyć

pełnomocnictwo(z  którego  wynika  zakres),  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do
reprezentowania Firmy. 
Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę  za
zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

        

IX OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁK Ę CYWILN Ą

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w części VIII ust.
2 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

X OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

1. Wykonawcy  tworzący  konsorcjum,  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia
ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu,  albo reprezentowania w
postępowaniu  i  zawarciu  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty.

2. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy
tworzący  konsorcjum  zobowiązani  będą,  najpóźniej  przed  podpisaniem  umowy  na
wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków

konsorcjum  –  głównego  partnera  (Lidera)  do  koordynowania  czynności  związanych  z
realizacja umowy,

b) stwierdzała  o  odpowiedzialności  solidarnej  partnerów  konsorcjum,  za  całość  podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji jakości;

d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
e) wykluczała możliwość  wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z  jego

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
f) określała  sposób  współdziałania  podmiotów  z  określeniem  podziału  zadań  w  trakcie

realizacji zamówienia,
g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 
4. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację

zamówienia.  Problematykę  zobowiązań  solidarnych w zakresie  nie uregulowanym przez
umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Oferta  składana przez  konsorcjum zostanie  utworzona z  dokumentów wymienionych w
części VIII SIWZ z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w cz. VIII pkt 1 i 2 składane
są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.

6. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w cz.
VII będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

7. Oferta  konsorcjum  musi  być  podpisana  i  oznaczona w  taki  sposób,  by  prawnie
zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.



XI  PODWYKONAWCY

1. W przypadku kiedy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców musi ich w ofercie
wykazać,  podać  nazwę  i  adres podwykonawcy,  zakres i  wartość  prac przewidywanych im do przekazania
(część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom).

2. Dokumenty uwiarygodniające od podwykonawców nie będą wymagane. 

XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty i podać ją w formularzu oferty.
2. W  cenie  ofertowej  Wykonawca  zobowiązany jest  ująć  wszystkie  przewidywane  koszty

związane  z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami  oraz  wszystkie  inne  koszty,  wynikające  z  zapisów w  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia i  wzorze umowy,  bez których realizacja zamówienia nie byłaby
możliwa, tj. np. koszty opakowania i dostawy do Zamawiającego.

3. Cena oferty musi być wyrażona z złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.

4. Jako cenę oferty należy podać wartość netto i brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług  czyli VAT). Do porównania ofert będzie brana wartość brutto.

5. Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, tylko w PLN.
7. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi ją

zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu

zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli  dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

XIII     INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO   
           Z  WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje , Wykonawcy przekazują
pisemnie do siedziby  Zamawiającego  lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty lub informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści SIWZ. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez
ujawnienia źródła zapytania oraz  zamieszcza je na swojej stronie internetowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane w ten
sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikacje. 
Dokonane modyfikacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

XIV    OSOBY UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA SI Ę  Z  WYKONAWCAMI
      Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

             W sprawach z zakresu opisu przedmiotu zamówienia:



1) mgr Anna Kurianowicz- tel. (77) 4387033 lub 4388572  w dniach:  poniedziałek ,

środa , piątek w godz. od 8.00 do 14.00.

           W sprawach formalnych: 

           2) mgr Wanda Fassa   - tel.(77) 4387033  od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00 –14.00.

XV. TERMIN  ZWI ĄZANIA  OFERT Ą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z  upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XVIII SIWZ.

XVI.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

   1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  i
przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.
   2.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez  Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązani są nie podnosić  jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z
zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Ustawy.
   3.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwała, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane
oraz zaparafowane  lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy (dalej „Osoby  Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być
naniesione w czytelny sposób i parafowane  przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku
oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno   zostać załączone pełnomocnictwo dla
Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie  postępowania i do
zawarcia umowy.  
  4.   Na ofertę składają się następujące dokumenty:
          a) formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w 
          załączniku nr 1 do SIWZ
          b) formularz asortymentowo-cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym 
          w   załączniku nr 2 do SIWZ;
          c)załączniki w postaci dokumentów wskazanych w rozdziale VIII SIWZ.
5.  Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
6.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w
taki sposób, by  Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą oraz
opatrzone stosownym  zastrzeżeniem. Brak zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do  dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w ustawie.
7. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

“Oferta na dostawę leków do Apteki Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej„
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nieotwartej
oferty w   przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
   9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed  upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie ofert wymaga
zachowania formy  pisemnej.



XVII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
     
1.Termin składania ofert upływa    07.03. 2011r.  o godz.  10.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania  powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data
jej wysłania przesyłką pocztową    lub kurierską.

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:
              Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
              48-210 Biała
              ul. Moniuszki 8,  biuro ,, RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala.

3.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.03.2011r. o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego-
sala wykładowa.

4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich  wniosek.

XVIII.  OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERT
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium.

Lp.    Kryterium                                                                              Waga     
1.      Cena 100 %

Cena oferty to wartość brutto zamówienia  wynikająca z Formularza asortymentowo – cenowego,
obejmująca realizację dostaw leków przez okres ok.12 miesięcy.
Punktację w tym kryterium komisja przeprowadzi wg wzoru:
( cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt.
Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  będzie  przedstawiała
najkorzystniejszą cenę.

XIX.ZABEZPIECZENIE  NALE ŻYTEGO  WYKONANIA  UMOW
 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX.  WZÓR  UMOWY  NA  WYKONANIE  ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający  zawiera  umowę  w  terminie  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty nie później  jednak niż  przed upływem terminu związania
ofertą.

2. Treść umowy zgodna będzie z treścią wzoru umowy, stanowiącym załączniki nr 4 do SIWZ.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum  Zamawiający zażąda przed zawarciem

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  umowy  regulującej  współpracę  członków
konsorcjum.

4. Jeżeli wykonawca wybrany w postępowaniu uchyla się od podpisania umowy zastosowanie ma
art. 94 ust. 2 ustawy.

XXI  POUCZENIE  O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określanym w dziale VI  ustawy Pzp.



XXII   INFORMACJA   O   FORMALNO ŚCIACH  JAKIE   POWINNY   ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE     PO  WYBORZE  OFERTY    
           

Po zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

XXIII  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu. 

XXIV  Zał ączniki do SIWZ:
    
     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo- cenowy
     Załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia
    Załącznik nr 4 – wzór umowy   

Sporządził : Biała , dnia 14-02-2011 r.

Wanda Fassa
Anna Buras
Anna Kurianowicz

Zatwierdził : Biała , dnia 14-02-2011r.

                                                                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                                                     do SIWZ nr2/ZP/2011

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

                    Nazwa i adres Oferenta

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS : ..................................................................................................................................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej



pod Nr .............................................. z dnia ..................................................................................................................

REGON ..............................................................................................................................................................................

NIP.........................................................................................................

                                                 Zespół Opieki Zdrowotnej

                                                 ul. Moniuszki 8

                                                 48-210 Biała

                                                 / nazwa i siedziba  zamawiającego /                                

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawę leków do Apteki Szpitala w Białej w asortymencie i ilościach określonych

szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.”  

Oświadczam , że  przedmiot  niniejszej  Oferty  jest  w pełni  zgodny  z  przedmiotem  zamówienia

( szczegółowo  określanym  w  załączniku nr 2 -     ) objętym  w/w postępowaniem .

1. Oferujemy dostawę leków    

za  cenę  : (brutto) ..............................................................................................................................................zł

      słownie : .............................................................................................................................................................zł

      cenę (netto)...................................................słownie:...................................................................................zł

      w tym podatek VAT ..........% ...........................zł słownie : ........................................................... ..................zł

6.  Oświadczam, że związany jestem ofertą przez okres 30 dni.

7.  Oświadczam, że zapoznałem się z materiałami przetargowymi i nie wnoszę do nich żadnych

     zastrzeżeń.

8.   Oświadczamy, że projekt Umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych

      Warunków Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku

      wyboru   naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu

      i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.   Oświadczam , że  Oferta  została  sporządzona  z należytą  starannością 

Oferta moja składa się z .................. kolejno ponumerowanych stron

Na Ofertę składają się następujące dokumenty:

-

-

-

-

Miejscowość, data .......................                                            ........................................................

                                                                                                    Podpis ( podpisy ) osób uprawnionych



                                                                                                                             Załącznik nr 3
                                                                                                                   do SIWZ nr  2 /ZP/2011

W oparciu o  zapisy art.44   Ustawy z dnia  29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych 
Wykonawca ................................................................................................ 
składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr 1/ ZP/2011 oświadczamy,  iż  :

1. Spełniamy warunki określone art. Ustawy 22 Pzp  :
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     przepisy



prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b) posiadamy wiedzę i doświadczenie;

c) dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym   oraz osobami zdolnymi do
      wykonania zamówienia; 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     zamówienia;

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego na
    podstawie art.  24  ust.1 i 2 Ustawy Pzp , które stanowią:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy  wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

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

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

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

e) 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 także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

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

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



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

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

j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt.1 a,b i c

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 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 że udział tych wykonawców w postępowaniu nie     utrudni uczciwej
 konkurencji; 

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania     ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie     okresu
związania oferta;
3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
    prowadzonego postępowania;
4. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy warunki postępowania.

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                

                                                                                                                                

   Załącznik nr 4                                                                                                                                       

                                                                                                                            Nr sprawy   2/  ZP/ 2011

 
UMOWA NR  ……………..

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy: ………………………………………………wpisanym

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez …………………

…………………………………, pod numerem ……………………: NIP ………………………..,

REGON …………………., reprezentowanym przez:

1) ……………………………………………..



2)  ……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, a:

Zespołem Opieki Zdrowotnej, 48-210 Biała, ul. Moniuszki 8, reprezentowanym przez;

- Dyrektora  -  Zdzisława Juszczyka
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym,
W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1.Przedmiotem umowy jest  sprzedaż  i  dostawa przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego
leków, których szczegółowy rodzaj – asortyment  i ceny jednostkowe netto określa załącznik nr 2
do niniejszej umowy, Pakiet nr :
2.Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w każdym asortymencie
(zgodnie  z  potrzebami  szpitala).  Zmiany  te  nie  powodują  dla  Zamawiającego  żadnych
konsekwencji prawno — finansowych.
4.Jeżeli w toku realizacji dostawy nastąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych, których
wielkość nie przekroczy 20% wartości podstawowego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany
jest  dokonać  tych  dostaw  na  dodatkowe  zamówienie  Zamawiającego,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu z Wykonawcą, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i cen.

§ 2

1.Strony   uzgadniają,  że   wartość   umowy   wynosi  ………….. zł  netto (słownie:………………
………….)   i  …………………….. zł brutto ( słownie: ……………………………………

Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych netto określonych w  
formularzu cenowym, będącym załącznikiem do niniejszej umowy( Zał.nr 2).
2.W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do siedziby
Zamawiającego(transport,  opakowanie,  czynności  związane  z  przygotowaniem  dostawy,
ubezpieczenie towaru do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u
Zamawiającego, podatek VAT itp.).
3.Wykonawca gwarantuje niezmienność cen netto w okresie   jednego roku  od daty podpisania
umowy ( za wyjątkiem leków o cenach urzędowych).
4.Zmiana cen  towarów  oferowanych  przez  Wykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  z  przyczyn,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5, przy czym
wzrost  cen  będzie  następował  o  taki  sam  procent  jaki  wynika  z  podwyżek  niezależnych  od
Wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży, z zastrzeżeniem ust. 3.     O
zmianie cen Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej co najmniej 7 dni
przed wykonaniem dostawy na nowych warunkach cenowych, wskazując produkt,  którego cena
uległa zmianie i podając przyczynę zmiany jego ceny. Zamawiający nie zgodzi się na w/w zmianę,
jeżeli nie będzie miała ona uzasadnienia w świetle złożonych przez dostawcę wyjaśnień.
5.Strony ustalają, że zmiana cen oferowanych przez Wykonawcę towarów może nastąpić również w
sytuacji,  gdy  jest  ona  korzystna  dla  Zamawiającego,  bez  uprzedniego  zawiadamiania
Zamawiającego. 
6.W  sytuacjach  awaryjnych  Wykonawca  może,  za  zgodą  Zamawiającego  dostarczyć  wyroby
równoważne względem przedmiotu zamówienia, jednak w cenie zagwarantowanej w umowie.
7.Stawka  podatku  VAT,  podatek  imporowy,  opłaty  celne,  będą  waloryzowane  na  bieżąco  w
przypadku zmian wprowadzanych decyzjami Władz Centralnych Administracji Państwowej.
8.Stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje,
których produkcja została zakończona lub wstrzymana na czas nieokreślony i nie ma dla nich 
równoważnika.
9.W przypadku,kiedy strony nie dojdą  do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych



umową , dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w spornej części.

§ 3

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy  sukcesywnie  w
terminieod ......................... lub do czasu realizacji wartości zamówienia.

2. Szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy oraz ich asortyment  będą  podawane przez
Zamawiającego w formie telefonicznego zamówienia i realizowane w terminie 2 dni od chwili
zgłoszenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, zamówienie
   może być zrealizowane w terminie krótszym na “cito”, po wcześniejszym ustaleniu z  
   Wykonawcą.
 .4. Jako termin realizacji  dostawy rozumie się  datę  podpisania przez Zamawiającego faktury

dotyczącej dostarczonego towaru .
  

§ 4

3. Płatność  będzie  realizowana  sukcesywnie  po  dostawie  przedmiotu umowy  i  prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, w terminie 30 dni na konto, którego numer
Wykonawca określi w fakturze.

4. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu
„polecenie przelewu" do realizacji.

§ 5

1.Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się
dostarczać towar odpowiadający normom ilościowym i jakościowym, z terminem przydatności
nie mniejszym niż 12  miesięcy licząc od daty dostawy.
2.Zamawiający  zastrzega,  że  w  przypadku,  gdy  dostarczony  przez  Wykonawcę  przedmiot
umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w § 5 pkt l, Wykonawca  zobowiązany jest
wymienić  go  na  towar  dobrej  jakości  w  terminie 48  godzin  od  zgłoszenia  mu zastrzeżeń
dotyczących przedmiotu umowy.

§ 6

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego
stronie, z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w § 3
ust.  1-3,  Zamawiający  ma  prawo  żądać  kary  umownej  w  wysokości  0,2  %  wartości
niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umowy.

3. Zamawiający ma prawo żądać  od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,  jeżeli
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a
powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminach określonych w § 4,
Wykonawcy  przysługuje  prawo  naliczenia  odsetek  w  wysokości  ustawowej,  od wartości
niezapłaconej faktury.

§ 7



1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów
określonych  w  §3  ust.2i3  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zakupu
interwencyjnego od  innego dostawcy w ilości  i  asortymencie  nie  zrealizowanej  w terminie
dostawy.

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy oraz wartość
umowy o wielkość tego zakupu.

§ 8

1. W  przypadku,  gdy  okoliczności  „siły  wyższej"  uniemożliwiają  chwilowe  wykonanie
jakichkolwiek  zobowiązań  umownych  którejkolwiek  ze  stron  umowy,  określony  termin
wykonania  zobowiązań  umownych  będzie  przedłużony  o  czas  trwania  okoliczności  „siły
wyższej" oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3.

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej" druga strona musi być poinformowana
w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności pod rygorem
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Gdy okoliczności  „siły wyższej"  uniemożliwiają  jednej  ze  stron umowy wywiązanie się  ze
swych  zobowiązań  umownych  przez  okres  dłuższy  niż  2  miesiące,  strony  umowy  mogą
rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy
w taki sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie strony umowy. 

§ 9

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.  Niedopuszczalne są  takie  zmiany postanowień  zawartej  umowy oraz  wprowadzenie  do  niej

nowych  postanowień,  niekorzystnych  dla  Zamawiającego,  jeżeli  przy  ich  uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że
konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  o
powyższych okolicznościach,
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

§ 10

Wszelkie  spory  między  stronami,  których  nie  da  się  rozstrzygnąć  polubownie  wynikłe  w
związku  albo  na  podstawie  niniejszej  umowy,  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  Powszechny
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia .............................................................. r.
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego i  ustawy Prawo zamówień  publicznych, oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

     WYKONAWCA                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY
         


