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Radom dnia 2015.04.13
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000 Euro na
zakup i dostawę produktów farmaceutycznych (dla układu sercowo - naczyniowego, przeciw anemii,
obniżających krzepliwość krwi, dla krwi oraz organów krwiotwórczych, przeciwkrwotocznych,
substytutów krwi i roztworów do perfuzji, moczopędnych) dla potrzeb Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego.
Zamawiający – Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą
w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania
Wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu.
I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI TREŚCI
SIWZ DOTYCZY ZAPISÓW SIWZ
PYTANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w części nr 126,127,128 poz. 1 (Metoprololum) wymaga, aby preparat metoprolol
bursztynianu (Metoprololi succinas) posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu
serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie
przedsionków?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby zaoferowany lek
posiadał w/w wskazania. Zamawiający nie określił rodzaju wskazań zarejestrowanych dla tego
preparatu co oznacza, że nie mają one znaczenia dla Zamawiającego.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 80,81,82 produktów leczniczych w postaci
z tabletek powlekanych? Zgoda na powyższe pytanie umożliwi przystąpienie do tego postępowania
większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na tabletki powlekane.
W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ, tj.
- w części nr 80 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 80 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „kaps.twarde” zmienia się na
„kaps.twarde/tabl.powl.”.
- w części nr 81 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 81 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „kaps.twarde” zmienia się na
„kaps.twarde/tabl.powl.”.
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- w części nr 82 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 82 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „kaps.twarde” zmienia się na
„kaps.twarde/tabl.powl.”.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści Ferri isomaltosidum w dawce 0,05 g Fe 3+/1 ml pakowany po 25 ampułek a
2 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że Zamawiający w formularzu cenowym
wymaga podania wielkości opakowania oferowanego przez Wykonawcę, ale nie narzuca jego
wielkości.
Pytanie nr 4
Dotyczy pakietu 94 poz. 1 – Verapamili hydrochloridum 120 mg, tabl. powl. szt. 800 – Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie leku o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na tabletki o
przedłużonym uwalnianiu.
W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ, tj.
- w części nr 94 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 94 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „tabl.powl.” zmienia się na
„tabl.powl./tabl. o przedłużonym uwalnianiu”.
PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w par. 2.4. dopuści faktury otwierane przez programy MALICKI, KAMSOFT czy
DATAFARM ewentualnie doprecyzuje/określi rozszerzenia w jakich faktury mają być tworzone?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający informuje, że określono we wzorze umowy, że
warunkiem przyjęcia dostawy jest dostarczona faktura lub rachunek przesłana w formie elektronicznej
w programie umożliwiającym jej import do systemu InfoMedica, będącego na wyposażeniu Apteki
Szpitalnej. Zamawiający nie określa w jakim programie mają być tworzone faktury, ponieważ wybór
programu należy do wykonawcy przy spełnieniu warunku importu do systemu Infomedica.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w par. 3.2. tiret 1 wydłuży termin rozpatrzenia reklamacji w przypadku braków
ilościowych na 5 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem
wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu
rozpatrzenia reklamacji w przypadku braków ilościowych na 5 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający modyfikuje SIWZ, tj.
- we wzorze umowy §3 ust. 2 zapis „braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od
poniedziałku do piątku” zmienia się na „braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych od poniedziałku
do piątku”.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.2. z 10% do wartości max. 5%?
Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść §6 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8
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Czy Zamawiający już w par. 6.4. może określić termin wymiany towaru na wolny od wad na 5 dni
roboczych?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie
terminu wymiany towaru na wolny od wad na 5 dni roboczych.
W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ, tj.
- we wzorze umowy §6 ust. 4 zapis „W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy
Odbiorca wyznaczy Dostawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad” zmienia się na „W
przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Odbiorca w terminie 5 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnej informacji zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad”.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wykreśli par. 7.2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść §7 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający w par. 8.5.2a na końcu doda frazę: korekta cen w przypadku obniżenia cen
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach umowy towar oferowany jest po cenie niższej?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że nie widzi konieczności
wprowadzania tego zapisu do umowy. Jeżeli oferowany towar w umowie ma cenę niższą niż cena
urzędowa to dla Zamawiającego wiążąca jest cena towaru określona w umowie. Jeżeli w trakcie
trwania umowy zmieni się cena urzędowa leku i cena leku określona w umowie będzie wyższa niż cena
urzędowa to będzie to wymagało zmian do umowy, tj. zastosowania §8 ust. 5.2a wzoru umowy.
Pytanie nr 11
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w
żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2,
w związku z art. 144 ust. 1 (in fine) ustawy prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków
zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §1 ust. 2, §2 ust. 2, §8 pkt. 5.5 wzoru umowy.
Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w zapisach §1
ust. 2, §2 ust. 2, §8 pkt. 5.5 wzoru umowy. Wg Zamawiającego §8 ust. 5.5 wzoru umowy określa w
jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce oraz określa granicę zmian ilościowych.
Pytanie nr 12
Do treści §6 ust. 7 prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „… z
wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu”
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w zapisie §6
ust. 7 wzoru umowy.
Pytanie nr 13
Do treści §6 ust. 7 projektu umowy. Wykonawca przy zamówieniu zastępczym zobowiązuje się do
pokrycia różnicy w cenie leków nie dostarczonych a zakupionych przez zamawiającego u innego
dostawcy. Prosimy o zrezygnowanie z naliczania dodatkowej kary.
Odpowiedź:
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W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w zapisie §6
ust. 7 wzoru umowy.
Pytanie nr 14
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie
tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §8 ust.
5 pkt. 5.7 projektu umowy)
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w zapisie §8
ust. 5 pkt. 5.7 wzoru umowy.
II.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający – Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul.
Lekarskiej 4, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie:
1. W części nr 80 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 80 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „kaps.twarde” zmienia się na
„kaps.twarde/tabl.powl.”.
2. W części nr 81 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 81 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „kaps.twarde” zmienia się na
„kaps.twarde/tabl.powl.”.
3. W części nr 82 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 82 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „kaps.twarde” zmienia się na
„kaps.twarde/tabl.powl.”.
4. W części nr 94 Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 94 w opisie przedmiotu
zamówienia, specyfikacji technicznej i formularzu cenowym zapis „tabl.powl.” zmienia się na
„tabl.powl./tabl. o przedłużonym uwalnianiu”.
5. We wzorze umowy §3 ust. 2 zapis „braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od
poniedziałku do piątku” zmienia się na „braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych od
poniedziałku do piątku”.
6. We wzorze umowy §6 ust. 4 zapis „W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie
umowy Odbiorca wyznaczy Dostawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad” zmienia się
na „W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Odbiorca w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny
od wad”.
W załączeniu przesyłamy poprawiony opis przedmiotu zamówienia, formularze cenowe,
specyfikacje techniczne oraz wzór umowy, które są obowiązujące na dzień 2015.04.13
Andrzej Pawluczyk
……………………………………….………………………..
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła: Anna Skwarczyńska
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 2015.04.13
(…)
Część nr 80 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 80
Lp

Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania

j.m

Zamówienie
podstawowe
- Orientacyjna
ilość jm na 2 lata

1.

2.

3.

4.

szt

28 000

1. Ramiprilum 10 mg, kaps.twarde/tabl.powl.

Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak
wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę
w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej),
dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.

Część nr 81 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 81
Lp

Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania

j.m

Zamówienie
podstawowe
- Orientacyjna
ilość jm na 2 lata

1.

2.

3.

4.

szt

28 000

1. Ramiprilum 2,5 mg, kaps.twarde/tabl.powl.

Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak
wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę
w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej),
dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.

Część nr 82 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 82
Lp

Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania

j.m

Zamówienie
podstawowe
- Orientacyjna
ilość jm na 2 lata

1.

2.

3.

4.

szt

84 000

1. Ramiprilum 5 mg, kaps.twarde/tabl.powl.

Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak
wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę
w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej),
dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.

(…)
Część nr 94 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 94
Lp

Nazwa, postać, dawka, wielkość opakowania

j.m

Zamówienie
podstawowe
- Orientacyjna
ilość jm na 2 lata

1.

2.

3.

4.

szt

800

Verapamili hydrochloridum120mg, tabl.powl./tabl. o
1. przedłużonym uwalnianiu

Uwaga: Na etapie realizacji umowy, w przypadku niemożliwości dostawy w/w przedmiotu zamówienia (jak
wstrzymanie lub zaprzestanie produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę
w zamian leku objętego umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej (substancji czynnej),
dawce, postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.

(…)
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Załącznik Nr 162 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 80 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 80
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Lp.
j.m.
Ilość j.m.
Cena
Stawka
Oferowana
Nazwa handlowa
Wielkość
Cena NETTO
na 2 lata
jednostkowa
VAT
wartość
i producent
oferowanego
za opakowanie
Nazwa, postać, dawka
NETTO za
(%)
BRUTTO
oferowanego
opakowania
w PLN
j.m.
W PLN
produktu/ numer
w PLN
katalogowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Ramiprilum 10 mg,
kaps.twarde./tabl.powl.

szt
28 000
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO:
1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady:
a) Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 2 lata
(kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6).
b) Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego
opakowania (kolumna nr 9)
c) Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
d) Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.
............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 163 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 80 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 80
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Lp.
Parametry oferowane, postać, dawka, kod EAN
(należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu)
Nazwa, postać, dawka
1.
1.

2.

3.

Ramiprilum 10 mg, kaps.twarde/tabl.powl.

............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 164 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 81 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 81
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Lp.
j.m.
Ilość j.m.
Cena
Stawka
Oferowana
Nazwa handlowa
Wielkość
Cena NETTO
na 2 lata
jednostkowa
VAT
wartość
i producent
oferowanego
za opakowanie
Nazwa, postać, dawka
NETTO za
(%)
BRUTTO
oferowanego
opakowania
w PLN
j.m.
W PLN
produktu/ numer
w PLN
katalogowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ramiprilum 2,5 mg,
1. kaps.twarde/tabl.powl.
szt
28 000
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO:
1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady:
a) Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 2 lata
(kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6).
b) Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego
opakowania (kolumna nr 9)
c) Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
d) Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.
............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 165 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 81 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 81
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Lp.
Parametry oferowane, postać, dawka, kod EAN
(należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu)
Nazwa, postać, dawka
1.
1.

2.

3.

Ramiprilum 2,5 mg, kaps.twarde/tabl.powl.

............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

]
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Załącznik Nr 166 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 82 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 82
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Lp.
j.m.
Ilość j.m.
Cena
Stawka
Oferowana
Nazwa handlowa
Wielkość
Cena NETTO
na 2 lata
jednostkowa
VAT
wartość
i producent
oferowanego
za opakowanie
Nazwa, postać, dawka
NETTO za
(%)
BRUTTO
oferowanego
opakowania
w PLN
j.m.
W PLN
produktu/ numer
w PLN
katalogowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Ramiprilum 5 mg,
kaps.twarde/tabl.powl.

szt
84 000
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO:
1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady:
a) Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 2 lata
(kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6).
b) Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego
opakowania (kolumna nr 9)
c) Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
d) Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.
............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 167 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 82 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 82
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Lp.
Parametry oferowane, postać, dawka, kod EAN
(należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu)
Nazwa, postać, dawka
1.
1.

2.

3.

Ramiprilum 5 mg, kaps.twarde/tabl.powl.

............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 190 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 94 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 94
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Lp.
j.m. Ilość j.m.
Cena
Stawka Oferowana
Nazwa handlowa
Wielkość
Cena NETTO
na 2 lata jednostkowa
VAT
wartość
i producent
oferowanego
za
Nazwa, postać, dawka
NETTO za
(%)
BRUTTO
oferowanego
opakowania
opakowanie
j.m.
W PLN
produktu/ numer
w PLN
w PLN
katalogowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Verapamili
hydrochloridum120mg,tabl.powl.
1.
/tabl. o przedłużonym
uwalnianiu
szt
800
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO:
1. Wykonawca wylicza oferowaną wartość brutto w PLN wg zasady:
a) Oferowana wartość brutto (kolumna nr 7) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x ilość jednostek miary na 2 lata
(kolumna nr 4) powiększona o podatek VAT (kolumna nr 6).
b) Cena netto za opakowanie (kolumna nr 10) = Cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) x wielkość oferowanego opakowania
(kolumna nr 9)
c) Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za jednostkę miary w PLN (kolumna nr 5) była podana z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
d) Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN (kolumna nr 7) oraz cena netto za opakowanie w PLN (kolumna nr 10) były podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.
2. Oferowaną wartość brutto w PLN należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.
............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik Nr 191 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA po zmianach z dnia 2015.04.13

Część nr 94 – Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego 94
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Lp.
Parametry oferowane, postać, dawka, kod EAN
(należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu)
Nazwa, postać, dawka
1.
1.

2.

3.

Verapamili hydrochloridum120mg,tabl.powl. /tabl. o przedłużonym
uwalnianiu

............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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UMOWA /WZÓR/ po zmianach z dn. 2015.04.13
Na zakup i dostawę produktów farmaceutycznych (dla układu sercowo - naczyniowego, przeciw
anemii, obniżających krzepliwość krwi, dla krwi oraz organów krwiotwórczych,
przeciwkrwotocznych, substytutów krwi i roztworów do perfuzji, moczopędnych) dla potrzeb
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:
Część nr ... – …………………..……………
Zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:
Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu przy
ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym
przez:
Andrzeja Pawluczyka – Dyrektora
(zwanym dalej „Odbiorcą”)
a firmą ……………. z siedzibą w ………..…… przy ul. …………….. wpisaną do ……………………………….. pod nr
………………., reprezentowaną przez :
1. …………………………………………..………………………………………………
2. ……………………………………………………………………….………………….
(zwaną dalej “Dostawcą”)
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej 207 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), o następującej treści:

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

§ 1.
Przedmiot umowy, okres obowiązywania
Na podstawie umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy i przenieść
na Odbiorcę własność towarów będących przedmiotem umowy, a Odbiorca zobowiązuje się towar
odebrać i zapłacić Dostawcy cenę za jego dostarczenie.
Odbiorca będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb
Szpitala.
Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem
od umowy w całości lub w części.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i wybrana oferta.
§ 2.
Warunki dostawy
Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy,
na podstawie składanych zamówień, w ciągu 48 godz. od chwili otrzymania zamówienia faksem
lub na piśmie, złożonego ze strony Odbiorcy przez Kierownika Apteki.
Dostawca zobowiązuje się do ciągłego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby
Odbiorcy w zakresie dostaw poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar i rozładować na swój koszt w siedzibie Odbiorcy, tj.
magazynie aptecznym (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00. Jeżeli dostawa wypada
w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Warunkiem przyjęcia dostawy jest dostarczona faktura lub rachunek przesłana w formie
elektronicznej w programie umożliwiającym jej import do systemu InfoMedica, będącego na
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wyposażeniu Apteki Szpitalnej, faktura musi być dołączona do dostawy w dniu dostawy celem
możliwości jej zaksięgowania i wydawania w dniu dostawy zgodnie z serią i datą ważności.
5. Wymagana jest zgodność serii i daty ważności na fakturze i w dostawie.
6. W przypadku realizacji zamówienia częściowego tzn. kiedy Wykonawca w całości nie przyśle
zamówionego towaru, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji, które
towary zostaną przesłane w późniejszym terminie oraz określenia terminu dostawy.
7. Za dzień wydania Towaru Odbiorcy uważa się dzień, w którym Towar został odebrany przez
Odbiorcę.
8. Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać;
a.
ulotkę w języku polskim, zawierającą, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego
użytkownika informacje,
b.
właściwe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
c.
opakowanie, które chronić będzie przed ubytkiem czy uszkodzeniem. Sposób
pakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom towaru.
d.
instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.
9. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę preparatów o terminie ważności krótszym, niż 12 m.cy, lub połowie okresu ważności bez uprzedniego uzgodnienia, Odbiorcy przysługuje prawo do
zwrotu towaru na koszt Dostawcy - w terminie 7 dni od dnia dostawy.
10. Dostawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Odbiorcy do przekazania
dokumentów potwierdzających, iż dostarczane produkty są dopuszczone do obrotu, w rozumieniu
ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) –
Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
§3.
Reklamacje
1. Dostawca gwarantuje Odbiorcy, że dostarczone Towary w ramach Umowy są wolne od wad.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Odbiorca niezwłocznie
powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku,
- wad jakościowych w ciągu 14 dni.
3. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.
§4.
Wartość umowy, zapłata ceny
1. Wartość umowy opiewa na kwotę ………………………….. zł brutto (słownie: ……………………….………….),
w tym podatek VAT …………%.
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto
określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr ………. do umowy, oraz uwzględniając
należny podatek VAT.
3. Ceny jednostkowe netto towarów objętych niniejszą umową, określone w formularzu cenowym,
będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem §8, pkt. 5.2.
4. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany
przez niego na fakturze lub rachunku.
5. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu ….. dni od daty
wystawienia faktury lub rachunku przez Dostawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §4 pkt. 5, przez Odbiorcę,
Dostawca może naliczyć odsetki w wysokości określonej w art. 56 §1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. /Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 1 ustawy z
dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. z 2013r. poz. 40. W
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transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez
wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty./
§5.
Zmiana stron umowy
Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że
czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54, ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)
§6.
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Odbiorca, może
żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego, a
nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę
terminu określonego w §2 ust. 10 Odbiorca naliczy karę umowną, której wysokość określa się na
0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy przez którąkolwiek ze stron, Dostawca zapłaci
Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy przez którąkolwiek ze stron zapłaci on
Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Odbiorca w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji zobowiązany jest do wymiany towaru na
wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Odbiorca naliczy karę
umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień
opóźnienia.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy
towaru do dnia odstąpienia od umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. W przypadku braku realizacji dostawy przedmiotu zamówienia lub jego zamiennika oprócz kar
umownych Dostawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie leków nie dostarczonych a
zakupionych przez Zamawiającego u innego wykonawcy.
§7.
Rozstrzyganie sporów
1. Odbiorca i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Odbiorca i Dostawca nie są
w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu
powszechnego, właściwego dla siedziby Odbiorcy.
§8.
Prawo właściwe, język, zmiany umowy
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię
udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość
dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
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5. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
5.1. Zmiana stawki podatku VAT wprowadzona przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w
życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto,
cena netto pozostanie bez zmian.
5.2. Ceny jednostkowe netto towarów mogą ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy
czym zmiany te mogą dotyczyć obniżenia cen towarów,
b) obniżenia ceny leku przez producenta.
5.3. Odbiorca dopuszcza zmianę nazwy własnej produktu leczniczego o ile zmiana ta została dokonana
przez wytwórcę-podmiot odpowiedzialny, potwierdzone stosownym dokumentem.
5.4. Odbiorca dopuszcza zmianę wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta odpowiednio
przy tym przeliczając cenę w stosunku do ceny objętej umową.
5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym
i ilościowym, określając jednocześnie, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa
niż 40% wartości tejże umowy.
5.6. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy.
5.7. W przypadku niemożliwości dostawy przedmiotu zamówienia (jak wstrzymanie lub zaprzestanie
produkcji), za każdorazową zgodą Zamawiającego, dopuszcza się dostawę, w zamian leku objętego
umową, leku równoważnego o tej samej: nazwie międzynarodowej(substancji czynnej), dawce,
postaci, zastosowaniu, pod warunkiem iż jego cena nie będzie przewyższać ceny leku z oferty.
6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3,4,5 niniejszego § są nieważne.
§9.
Egzemplarze umowy
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Dostawcy oraz dwa egzemplarze dla Odbiorcy.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy dla części nr …
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna dla części nr …

Akceptuję pod względem finansowym:

……………………………………….
(podpis Głównego Księgowego)

DOSTAWCA

ODBIORCA
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