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Podstawa prawna: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą 

przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień nieprzekraczających kwoty 215 000,00 €. 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu, strony WWW 

Zamawiającego i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: 

www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal /https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7, NIP: 676-20-02-124, zwany w dalszej części “Zamawiającym”, tel.: 012/421-39-

02, faks: 012/421-39-02, e-mail: zol@pro.onet.pl; strona internetowa www.zolfelicjanki.pl  

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

− http://zolfelicjanki.pl/ 

− https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU: 

1. W zakresie formalnym: 

 s. Maria Madej: zol@pro.onet.pl 

2. W zakresie merytorycznym: Nubia Ivet Lopez Rodriguez  

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie produktów leczniczych wg 2 pakietów do Zamawiającego 

(Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7), zgodnie 

z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 

2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia,  

a dla produktów do żywienia dojelitowego i doustnego – nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu. 

3. Zamawiający zamieszczając w specyfikacji postać leku np. tabl. ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek, a  kaps. wszystkie 

rodzaje kapsułek itd. W innych przypadkach określona jest dokładnie postać leku tj. np. tabl. dojelitowa tzn. że dopuszczana 

jest tylko tabletka dojelitowa. 

4. Przez produkt leczniczy, stanowiący przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo 

farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1977 z późniejszymi zmianami). 

Zaoferowany produkt leczniczy musi być dopuszczony do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a 

ustawy Prawo farmaceutyczne. 

5. Zamawiający, w realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej transportu produktu leczniczego do siedziby 

Zamawiającego, dopuszcza udział podwykonawców posiadających uprawnienia. 

6. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji.  

 

IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 1/2022 

Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY 

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Liczba części: 2.  

 

VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE 

http://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal%20/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://zolfelicjanki.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zol@pro.onet.pl
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Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Dostarczanie odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, według pisemnych 

zamówień przesyłanych e-mailem/faksem przez pracownika Zamawiającego. 

2. Termin realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku pilnych zamówień 

Wykonawca termin realizacji będzie wynosił nie więcej niż 2 dni robocze. 

3. Dostarczenia wraz z wniesieniem i rozładowaniem produktu leczniczego odbywać się będą do magazynu Zamawiającego. 

Odbiór produktu leczniczego dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego. Pracownik w chwili odbioru 

produktu leczniczego zobowiązany będzie do zbadania, czy dostarczenie jest pod względem ilościowym i jakościowym 

zgodne z załączonymi dokumentami i umową.  

4. Produkt leczniczy dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tj. z dnia 24.05.2022 Dz. U. z 2022r. 

poz.1287) (odpowiednia temperatura udokumentowana wskaźnikiem temperatury).  

5. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za 

przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ust. 5. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 

ustawy Pzp, tj.: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.  

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  wykażą, że posiadają zezwolenie na obrót 

produktami leczniczymi.  

Zamawiający dokona oceny spełniania niniejszego warunku udziału  w postępowaniu w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę dokumenty o których mowa w pkt. IX ppkt 1 lit. b) Specyfikacji.   

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.  

d) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę  

z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.).  

4. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą 

„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. 

IX ust 2. 

 

IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, 

Wykonawca przedkłada: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez 

osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte 

jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2b do Specyfikacji. 

b) zezwolenie na obrót produktami leczniczymi /odpowiedni dokument/: 

 kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni 

farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane 

zezwolenie 

 kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów 

leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą 

 w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu 

konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego  

w zakresie obrotu produktami leczniczymi 

 

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa 

w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,  Wykonawca przedkłada: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez 

osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  Stosowne oświadczenie zawarte 

jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2a do Specyfikacji  

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów o których mowa w ust. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia.  

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 3, zastępuje 

się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 

ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.  
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6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

X.  PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XI. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. XII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany w ust.6 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 

2415). 

4. Znak sprawy: 1/2022 

5. Strona internetowa Zamawiającego: www.zolfelicjanki.pl 

6. Adres poczty elektronicznej: zol@pro.onet.pl 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Nubia Ivet Lopez Rodriguez 012/421-39-02 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

I. Informacje ogólne 

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  

z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego. 

5. Identyfikator postępowania oraz link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik do niniejszej 

SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

II. Złożenie oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.szpitalrydygier.pl/
mailto:zol@pro.onet.pl
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Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki pocztowej lub skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(rekomendowany format danych 

.doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować.  

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAPi udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

III. Miejsce  oraz termin składnia i otwarcia ofert; 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać, za pośrednictwem miniPortalu, nie później niż do dnia 29.12..2022 r. do godz. 10:00 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.12.2022 r. o godz. 11:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz  

z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

 

IV. Dokumenty składające się na ofertę: 

a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji, 

b) szczegółowa oferta cenowa (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XV ust. 2 Specyfikacji), 

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak 

podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. IX Specyfikacji), 

d) dokumenty wskazane w rozdz. X Specyfikacji (jeśli dotyczy), 

e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez 

g) Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, 

Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę 

na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz 

z  tłumaczeniem na język polski. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela 

(przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej 

osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U.  

z 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami)). 

6. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.01.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać 

następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.).  

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do 

reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 

przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5), 

c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa  

w ust. 7 lit. b), 

d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa 

i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów. 

 

 

XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga. 

XIV. ZASADY OCENY OFERT 

1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające 

następujące wymagania: 

a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału  

w Postępowaniu określone w Specyfikacji, 

c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej formie i są podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

d) oferta nie podlega odrzuceniu.  

 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej 

podane kryteria: 
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KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W % 

CENA 100 % 

     Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów: 

Kryterium CENA: 

     Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 100 gdzie: 

➢ cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych  

➢ cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej  

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA. 

 

XV. OFERTA CENOWA 

1. Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i 

Wykonawcy. 

2. Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli: 

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

Lp Nazwa 

przed-miotu 

zamó-wienia 

(zgodnie z 

SWZ)  

Nazwa 

handlowa 

przed-miotu 

zamó-wienia 

Kraj 

produ-

centa i 

jego 

nazwa 

Ilość sztuk 

( np. tabl., kaps., koncentrat 

do sporządzania roztworu do 

infuzji, płyn doustny…) 

 

(PODAĆ WŁAŚCIWE ! 

Zgodnie z załącznikiem nr 

1 do SWZ) 

Cena 

jednostkowa 

netto sztuki w 

zł 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto sztuki w 

zł 

Wartość 

netto w zł 

Wartość 

podatku 

VAT  

Wartość 

brutto  w 

zł 

1       Iloczyn kolumn  

6 i 7 

dodany do  

poz. w kol. 6  

Iloczyn 

kolumny  

5 i 6 

Iloczyn 

kolumny 

9 i 7 

Suma 

kolumn  

9 i 10  

       RAZEM:    

UWAGA: 

Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

Należy podać cenę jednostkową za pojedynczą sztukę, 

a) cena netto ma zawierać: w szczególności wynagrodzenie (w tym koszty) za prawidłową realizację zamówienia, transportu, 

ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku VAT 

b)  stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce. 

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW. 

 

 

3. Warunki płatności: 

1) terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności: do 30 dni po dostarczeniu oraz prawidłowej 

realizacji zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, 

2)  forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku  Wykonawcy), 

3) w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi  

w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 

4. Cena oferty ma być podana w PLN. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana podatku 

VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian, kwota brutto ulega odpowiedniej 

zmianie. 

 

XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr  3 do Specyfikacji. 
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2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.  

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego 

oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7, lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w 

przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez 

Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w  dniu wysyłki oryginału 

umowy do Wykonawcy, prześle droga mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana 

będzie data jej zawarcia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminach 

określonych w art. 308 ustawy Pzp.  

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania 

się o udzielenie zamówienia. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, 

dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy 

sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania. 

 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony 

prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp. 

 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7, tel. 012/421-39-02 ; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Felicjanek, 31-502 Kraków, ul. Kołłątaja 7 jest dostępny pod adresem e-mail iod.zol.felicjanki@wp.pl;  

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 1/2022– „DOSTAWĘ LEKÓW WG 2 PAKIETÓW” 

prowadzonym w trybie podstawowym; 

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

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

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

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:iod.zol.felicjanki@wp.pl
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 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XX. INFORMACJE DODATKOWE 

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

towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności 

dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. 

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku 

Postępowania. 

3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

12. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE 

DOTYCZY. 

13. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert 

częściowych. 

14. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 
 
 
 
 

Pakiet 1- Leki Różne 

nazwa 
międzynarodowa/opis 
produktu leczniczego 

postać leku / 
opakowanie 

dawka / parametr 
Nazwa 

handlowa 
leku 

Ilość opakowań / 
szt. / mg 

Acidum acetylsalicylicum tabletka. 75 mg  4 500 

Acidum folicum tabletka. 15mg  450 

Pentoxifyllinum tabletka. 400 mg  2 500 

Allantoinum maść 20 mg / g  750 

Aloe cap + Frangulae 
corticis extractum 

siccum 
drażetka 35mg * 42 mg  1 900 

Amlodipinum tabletka. 10 mg  3 600 

Amlodipinum tabletka. 5 mg  3 600 

Allopurinolum tabletka. 100 mg  300 

Ambroxoli 
hydrochloridum 

syrop 
30 mg / 5 ml op. 120 

ml 
 20 

ceterizini 
dichydrochloridum 

tabletka. 0,01 g  800 

Amoxycillinum + Acidum 
Clavulanicum 

fiolka / ampułka 1,2 g  600 

Amoxycillinum + Acidum 
Clavulanicum 

tabletka. 0,875 g + 0,125 g  600 

Clomipramini 
hydrochloridum 

tabletka. 0,075 g  500 

Aqua pro Injectione ampułka 10 ml  1 000 

Sulfathiazolum argentum krem 20 mg / g op. 40 g                 10 

Aripiprazolum tabletka. 10 mg  560 
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Mesalazinum  tabletka. 500 mg  1 000 

Sertralinum tabletka. 50 mg  3 500 

Carvedilolum tabletka. 6,25 mg  570 

bromek ipratropium.  aerozol 
20 mcg/dawka op. 10 

ml 
 10 

Mebeverini 
hydrochloridum 

kapsułka 200 mg  900 

Baclofenum tabletka. 0,01 g  1 500 

Betamethasonum 
dipropionicum+ 

Gentamicinum 
krem 

( 0,5 mg + 1 mg ) / g          
op. 15 g 

 15 

Fenoteroli 
hydrobromidum + 

Ipratropii bromidum 
roztwór do inhalacji 

(0,5 mg + 0,25 mg) / 
ml      op. 20 ml 

 10 

Polyvidonum iodinatum maść 100 mg / g op. 30 g  10 

Metoprololi succinas tabletka. 25 mg  420 

Metoprololi succinas tabletka. 200 mg  1 000 

Metoprololi succinas tabletka. 50 mg  2 800 

Betahistini 
dihydrochloridum 

tabletka. 24 mg  450 

Cefuroximum fiolka 1500 mg  200 

Ceftriaxonum ampułka / fiolka 2 g  300 

Bisacodylum tabletka. 5 mg  7 500 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

tabletka. 480 mg  200 

Calcii lactobionas  tabletka musująca min. 200 mg Ca +  420 

Calcii carbonas kapsułka 500 mg  1 000 

Ascorbic acid, 
Rutosidum. 

tabletka. 100 mg + 25 mg  3 250 

Ciprofloxacinum flakon 0,2 g / 100 ml  100 
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Ciprofloxacinum tabletka. 0,5 g  150 

Citalopramum tabletka. 20 mg  420 

Clarithromycinum fiolka 500 mg  300 

Clotrimazoleum krem 10 mg/g op. 20 g  25 

Bisoprololi fumaras tabletka. 5 mg  3 900 

Bisoprololi fumaras tabletka. 2,5 mg  7 280 

Hydrocortisonum fiolka / ampułka 100 mg  150 

Crotamitonum maść 100 mg / g op. 40 g  20 

Crotamitonum roztwór 100 mg / g op. 100 g  10 

Etamsylatum tabletka. 250 mg  1 500 

glyceroli suppositoria czopki 2 g  450 

Natrii valproas + Acidum 
valproicum 

tabletka. 500 mg  1 800 

Natrii valproas + Acidum 
valproicum 

saszetki 250 mg  1 800 

Natrii valproas + Acidum 
valproicum 

saszetki 500 mg  1 800 

Natrii valproas + Acidum 
valproicum 

tabletka. 300 mg  1 800 

Natrii valproas + Acidum 
valproicum 

syrop 2 mg / ml op. 150 ml  50 

dexamethasone+  
gentamicin 

maść oczna 
5 mg + 0,3 mg / g           

op. 3 g 
 15 

Dexamethasoni 
phosphas 

ampułka 0,004 g / ml  150 

Dexamethasoni 
phosphas 

ampułka 0,008 g / ml  250 

Gliclazidum tabletka. 30 mg  5 400 

Gliclazidum tabletka. 60 mg  1 800 
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Digoxinum tabletka. 0,1 mg  300 

Torasemidum tabletka. 10 mg  1 800 

Torasemidum tabletka. 5 mg  1 800 

Indapamidum tabletka. 1,50 mg  450 

Zopiclonum tabletka. 0,0075 g  2 600 

Donepezili 
hydrochloridum 

tabletka. 10 mg  1 540 

Tramadoli 
hydrochloridum + 

Paracetamolum 
tabletka. 37,5 mg + 325 mg  1 380 

Doxepini hydrochloridum kapsułka 10 mg  600 

drotawerini hydrolorinum tabletka. 80 mg  500 

Duloxetinum kapsułka 30 mg  560 

Duloxetinum kapsułka 6, mg  560 

Levothyroxinum   
natricum 

tabletka. 25 mcg  2 000 

Enalaprili maleas tabletka. 10 mg  600 

Enalaprili maleas tabletka. 20 mg  600 

Enalaprili maleas tabletka. 5 mg  600 

Natrii dihydrophosphas + 
Natrii hydrophosphas 

wlewka 
doodbytnicza 

flakon 150 ml  300 

Estazolamum tabletka. 2 mg / ml  300 

Levothyroxinum    
natricum 

tabletka. 100 mcg  2 500 

Levothyroxinum    
natricum 

tabletka. 50 mcg  4 000 

Levothyroxinum   
natricum 

tabletka. 75 mcg  2 500 

Carbamazepinum tabletka. 400 mg  750 
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Bromhelini hydrochlorini 
syrop 

4 mg / 5 ml op. 120 
ml 

 25 

Fluocinoloni acetonidum   maść 0,25 mg / g  20 

furaginum tabletka. 50 mg  2 100 

Furosemidum ampułka 20 mg / 2 ml  500 

Furosemidum tabletka. 40 mg  4 500 

Gabapentinum tabletka. 0,8 g  1 500 

Bimatoprostum + 
Timololum 

krople do oczu 
0,3 mg + 5 mg / ml            

op. 3 ml 
 20 

Pantoprazolum tabletka. 20 mg  7 700 

Insulinum humanum 
iniectio neutralis  

wkład 3 ml do 
wstrzykiwacza 

300 jm / 3 ml wkład  100 

Haloperidolum Krople 2 mg / ml op. 10 ml  15 

Haloperidolum tabletka. 1 mg  2 600 

Haloperidolum Ampułka 5 mg / ml  80 

Haloperidolum tabletka. 5 mg  450 

Aciclovirum tabletka. 0,4 g  240 

Omeprazolum fiolka 0,04 g  100 

Heparinum natricum krem 300 jm / g op. 20 g  15 

 L-asparaginian                       
L-ornityny 

tabletka. 150 mg  800 

hydrokortyzonu octan krem 1% op. 15 g  15 

Hydroxyzini 
hydrochloridum 

tabletka. 10 mg  5 100 

Hydroxyzini 
hydrochloridum 

tabletka. 25 mg  5 100 

Hydroxyzini 
hydrochloridum 

syrop 
10 mg / 5 ml                         

op. 200 ml 
 35 
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Hydroxyzini 
hydrochloridum 

ampułka 0,1 g / 2 ml  180 

ibuprofen tabletka. 400 mg  3 000 

Nieprzywierający 
opatrunek z jodyną 

powidonową 
plaster 9,5 cm * 9,5 cm  15 

Permethrinum maść 5% op. 30 g  15 

Insulin humanum 
isophanum 

zawiesina wkład 3 
ml do 

wstrzykiwacza 

300 jm / ml wkład 3 
ml 

 60 

Clonidini hydrochloridum tabletka. 0,075 g  1 500 

Trimebutini maleas tabletka. 100 mg  10 000 

Collagenasum maść 1,2 jm / g op. 20 g  15 

Kalii chloridum tabletka. 391 mg K +/ 10 ml  9 900 

Kalii citras + Kalii 
hydrogenocarbonas 

saszetka 782 mg K+ / 3000 mg  5 600 

Kalii chloridum syrop 
782 mg K+/ 10ml           

op. 150 ml 
 25 

Ketoprofenum tabletka. 100 mg  750 

Ketoprofenum ampułka 
100 mg / 2 ml ( 

i.m.i.v ) 
 150 

Ketoprofenum żel 2,5% op. 100 g  15 

Quetiapinum tabletka. 25 mg   1 800 

Clarithromycinum tabletka. 500 mg  175 

Quetiapinum tabletka. 200 mg  3 900 

Quetiapinum tabletka. 150 mg  1 650 

Quetiapinum tabletka. 50 mg  4 950 

Lactobacillus rhamnosus 
, Lactobacillus helveticus 

2 mld CFU 
kapsułka 

2 mld. (rejestr jako 
lek) 

 1 500 

Lactulosum  ciekła syrop 
7,5 g / 15 ml op. 150 

ml 
 330 
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Lercanidipini 
hydrochloridum 

tabletka. 20 mg  840 

Levofloxacinum roztwór do infuzji 0,5 g/ 100  ml RTU  150 

Lidocaini hydrochloridum żel 20 mg / g  20 

loperamidu 
chlorowodorek 

tabletka. 0,002 g  900 

Lorazepamum tabletka. 1 mg  1 950 

Losartanum kalicum + 
Hydrochlorothiazidum 

tabletka. 0,05 g  560 

Levodopum + 
Benserazidum 

kapsułka 125 mg  4 500 

Levodopum + 
Benserazidum 

tabletka. 250 mg  2 500 

Levodopum + 
Benserazidum 

kapsułka HBS 125 mg  1 500 

cytrynian magnezu 
chlorowodorek 

pirydoksyny 
kapsułka 100 mg + 10 mg  1 250 

Memantinum tabletka. 0,02 g / ml  980 

Paraffinum liquidum um 
oleo menthae 

syrop / płyn 99,9 g op. 125 g  65 

Methylprednisolonum tabletka. 16 mg  150 

Methylprednisolonum tabletka. 4 mg  150 

Metoprololi tartras tabletka. 50 mg  450 

Metoclopramidi 
hydrochloridum 

ampułka 0,01 g / 2 ml  75 

Metoclopramidi 
hydrochloridum 

tabletka. 0,01 g  1 750 

Metronidazolum tabletka. 0,25 g  300 

Metronidazolum wlew kroplowy 0,5 % op. 100 ml  100 

Methylprednisolonum tabletka. 0,004 g / ml  300 

Methylprednisolonum tabletka. 0,016 g  300 
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Mianserini 
hydrochloridum 

tabletka. 30 mg  750 

mirtazapina tabletka. 30 mg  300 

Mometasoni furoas maść 1 mg / g op. 15 g  15 

mometazonu furoinian maść 1 mg / g  15 

Diclofenacum natricum  ampułka 25 mg / ml  75 

naproksen tabletka. 0,25 g  1 000 

naproksen żel 10% op. 50 g  15 

Natrii chloridum ampułka 0,9 % / 10 ml  1 500 

Natrii chloridum ampułka 10 % / 10 ml  60 

Neomycini sulfas  maść 5 % op. 3 g  20 

Enoxaparinum natricum ampułkostrzykawka 2000 j.m. (20 mg)/ 
0,2 ml 

 1 350 

Enoxaparinum natricum ampułkostrzykawka 4000 j.m. (40 mg)/ 
0,4 ml 

 900 

Enoxaparinum natricum ampułkostrzykawka 
6000 j.m. (60 mg)/ 

0,6 ml 
 900 

Carbamazepinum tabletka. 300 mg  1 250 

Nifuroxazidum tabletka. 0,2 g  300 

Nitrendipinum tabletka. 
0,01 g 

 2 100 

Norfloxacinum tabletka. 0,4 g  200 

Nitrazepamum tabletka. 5 mg  500 

Levetiracetamum tabletka. 250 mg  1 000 

Drotaverini 
hydrochloridum 

tabletka. 40 mg  300 

Drotaverini 
hydrochloridum 

ampułka 20 mg / ml  100 
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Clobetasoli propionas  maść 0,5 mg op. 30 g  25 

Timololum krople do oczu 0,50%  15 

Olanzapinum tabletka. 10 mg  280 

Olanzapinum tabletka. 5 mg  280 

Brinzolamidum  krople do oczu 10 mg / ml  15 

Paracetamolum tabletka. 0,5 g  5 000 

paski do glukometru szt. szt.  80 

Perindoprili tosilas  tabletka. 10 mg  450 

Perindoprili tosilas  tabletka. 5 mg  750 

perazyna tabletka. 25 mg  750 

Tramadoli 
hydrochloridum 

krople 0,1 g / 2 ml  15 

Tramadoli 
hydrochloridum 

ampułka 100 mg  80 

Escherichia coli maść 166,7 mg op. 25 g  15 

pregabalin kapsułka 75 mg  560 

Itopridi hydrochloridum tabletka. 50 mg  1 200 

Budesonidum dawka 
200 mcg * 100 dawek 

+ inhalator 
 500 

Budesonidum ampułka 500 mcg / 1 ml  100 

Metamizolum natricum ampułka 2,5 g / 5 ml  75 

Rheum palmatum L tabletka. 513,5 mg  1 000 

Ramiprilum tabletka. 10 mg  25 020 

Ramiprilum tabletka. 2,50 mg  980 
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Ramiprilum tabletka. 5 mg  1 960 

Risperidonum tabletka. 1 mg  2 700 

Rivastigminum kapsułka 3 mg  1 540 

Rivastigminum tabletka. 1,50 mg  1 050 

Latanoprostum krople do oczu 50 mcg / ml  25 

Simvastatinum tabletka. 20 mg  1 540 

Metformini 
hydrochloridum 

tabletka. 1000 mg  900 

Tizanidinum kapsułka 4 mg  600 

Tizanidinum tabletka. 6 mg  1 200 

Spironolactonum tabletka. 25 mg  2 500 

Spironolactonum tabletka. 100 mg  200 

Sulfacetamidum natricum krople do oczu 100 mg / ml  20 

Gliclazidum tabletka. 60 mg  1 500 

Cloxacillinum tabletka. 0,5 g  160 

Ferrosi sulfas tabletka. 80 mg Fe 2+  1 650 

Carbamazepinum tabletka. 400 mg  450 

Indapamidum tabletka. 1,50 mg  450 

Codeine phosphate; 
Sulfogaiacol 

tabletka. 15 mg + 300 mg  150 

Tiapridum tabletka. 100 mg  2 000 

Tramadoli 
hydrochloridum 

tabletka. 50 mg  300 

Buprenorphinum plaster 52,5 mcg / h  175 
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Dikalii clorazepas kapsułka 5 mg  750 

Etofenamatum żel 100 mg / g op. 50 g  15 

Isoconazol nitras + 
Diflucortoloni valeras 

krem 
(10 mg + 1 mg ) / g           

op. 15 g 
 15 

Betamethasoni 
dipropionas + 

Clotrimazolum + 
Gentamicinum 

maść 
(0,5 mg + 0,01 g +1 

mg) / g op. 15 g 
 15 

Torasemidum tabletka. 10 mg  1 650 

Torasemidum tabletka. 5 mg  900 

Trazodoni 
hydrochloridum 

tabletka. 150 mg  1 200 

Trazodoni 
hydrochloridum 

tabletka. 75 mg  2 400 

Clopidogrelum tabletka. 75 mg  700 

Levetiracetamum tabletka. 250 mg  1 250 

Dorzolamidum  krople do oczu 20 mg / ml op. 5 ml  10 

witaminum B 
compositum 

tabletka tabletka  750 

metylokobalamina ampułka 1000mcg / 2 ml  75 

Rivaroxabanum tabletka. 15 mg  3 000 

Rivaroxabanum tabletka. 20 mg  3 000 

Cefuroximum tabletka. 500 mg  300 

Zolpidemi tartras tabletka. 10 mg  400 

RAZEM 
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Pakiet 2- Żywienie Dojelitowe 

 
Nazwa 

 

 
Skład 

 
Postać 

 
Ilość opakowań/szt. 

 

preparat 
żywieniowy 

Dieta kompletna normokaloryczna, 
normobiałkowa, bogatoresztkowa, 

niskowęglowodanowa  płyn 1050 kcal / 
1000 ml 

Worek 1000 ml 1200 

preparat 
żywieniowy 

Dieta kompletna normokaloryczna, 
normobiałkowa, bezreztkowa płyn 1000 
kcal / 1000 ml 

Worek 1000 ml 2520 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres (siedziba) Wykonawcy  

Województwo, powiat  KRS (jeżeli 

dotyczy) 

 

NIP  REGON  

Telefon  www  

Osoba do kontaktu Imię i nazwisko: 

skrzynka ePUAP:                                         e-mail: 

Czy wykonawca jest 

mikroprzedsiębiorstwem, małym 

przedsiębiorstwem czy średnim 

przedsiębiorstwem ?  

[] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem  

 

[] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem  

 

[] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem  

 

[] Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą  

 

[] Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  

 

[] Inny rodzaj  

(właściwą odpowiedź zaznaczyć)  

dotyczy: DOSTAWA LEKÓW WG 2 PAKIETÓW, nr post: 1/2022 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

 

Pakiet 1  

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO STAWKA PODATKU VAT ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO 

                                    %  

 

Pakiet 2 

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO STAWKA PODATKU VAT ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO 

                                    %  

 

 

 

2. Oświadczamy, że: 

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty 

 

Przyjmujemy warunki i terminy płatności 

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji 
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Zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy 

z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L  

 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.……………………………….…………. (nazwa 

postępowania),prowadzonego przez Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, 31-502 

Kraków, ul. Kołłątaja 7, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.). 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 

Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

Pzp). art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze 

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

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………………

……………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

……………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA LEKÓW WG 2 PAKIETÓW (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, 31-502 

Kraków, ul. Kołłątaja 7, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w   pkt. VIII Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


