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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE 
PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 

Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000,- euro. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w  6 częściach. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 6 

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r. 
 
 
Przedmiot zamówienia określają: 

- nazwa i kod CPV: 33.65.16.00-4 Szczepionki  
- formularze cenowe – załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f  
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ 
- wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ 
Załączniki do niniejszej SIWZ stanowią: 
Załącznik Nr 1 – druk OFERTA 
Załącznik Nr 2 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik Nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f – formularze cenowe 
Załącznik Nr 4 – wiedza i doświadczenie 
Załącznik Nr 5 – informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy  

podwykonawcom 
Załącznik Nr 6 – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 7 – wzór umowy 
Załącznik Nr 8 – oświadczenie z art. 24. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 28 stron. 
Kolejność stron Zamawiający oznaczył w prawym dolnym rogu każdej strony. 

  
 
                                                                                                                                     Z A T W I E R D Z A M 
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Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.  
 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy 
ubiegający sie wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 
warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

CZĘŚĆ I   -   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki : 
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku 

składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , wyżej 
wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy 
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. dostawy szczepionek o wartości zamówienia 
minimum 50 000 zł netto. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się  
wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden 
Wykonawca;  

 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca   

 zobowiązany jest złożyć: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – sporządzone wg. Załącznika nr 2 do SIWZ – druk „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych”. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 
występujących wspólnie, oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców 
Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy 
i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawom, o których mowa w Części I pkt.  1 lit b); 

c) dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie wykonanych dostaw, o których 
mowa w Części I pkt. 2  ppkt. 1 lit b) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunków, polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26  ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą 
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brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części I pkt. 2 ppkt. 2) lit a) i b) 
SIWZ. 

 
  2) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
       zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na 
podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez 
Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez 
każdego Wykonawcę;  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – jedynie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony 
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę 

 
3. Informacja o podwykonawstwie. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom - załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku nie wskazania części 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom załączanie do 
oferty ww. druku nie jest wymagane. 
 

5. Formularze ofertowe - załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e i 3f do SIWZ 
Formularze ofertowe muszą być sporządzone zgodnie ze wzorami załączonym przez 
Zamawiającego do SIWZ  (stanowiącymi Zał. Nr 3a do SIWZ – część 1,  Zał. Nr 3b do SIWZ – 
Część 2,   Zał. Nr 3c do SIWZ – część 3,   Zał. Nr 3d do SIWZ – część 4,   Zał. Nr 3e do SIWZ – 
część 5,  Zał. Nr 3f do SIWZ – część 6).  
 

   CZĘŚĆ II  -  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
                         ORAZ TERMINY 

1. Oferta. 

a) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

b) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia 
przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia 
tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 

c) Ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” z załączonymi wymaganymi  
dokumentami i oświadczeniami. 

d) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących 
załączniki do SIWZ. 

e) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna 
z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Forma dokumentów. 

a) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone 
w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” 
i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
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b) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

3. Podpisy. 

a) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą : 
- podpisać druk “OFERTA”, 
- podpisać załączniki, 
- podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale, notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

c) Oferta wspólna  

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Oryginał pełnomocnictwa (lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa) 
powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa. 

3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. 

4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa 
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscach 
przeznaczonych na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5. Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty musza być opisane „ za zgodność z 
oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika. 

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie 
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
tych podmiotów. 

d) Wykonawca zagraniczny 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w części I pkt. 2 ppkt. 2 lit b) SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszone 
jego upadłości; 

2. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów , o których mowa w pkt. 1 , zastępuje się 
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je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca  ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Terminy wymienione w pkt. 2 muszą być zachowane odpowiednio. 

4. 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 miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 

4. Forma oferty. 
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
b) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
c) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
d) Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający 

wysunięcie kartek.  
e) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później 
niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: 
“NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie 
złączoną z ofertą w sposób trwały. 

f) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 
materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie 
złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez 
Zamawiającego. 

 

5. Zmiany, wycofanie oferty. 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana jest oferta z dopiskiem: 
“ZMIANA”. 

b) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami. 
a) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 
w sprawach merytorycznych i proceduralnych.:  
 

Jerzy Tarnowski  tel. 600 936 909, e-mail: jerzy.tarnowski@przychodniakonstancin.pl  
 
Tomasz Bakuła   tel. 501 701 889, e-mail:  tomasz.bakula@przychodniakonstancin.pl  
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8. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ. 

a) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując 
swoje zapytania pisemnie lub faksem:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

ul. Warecka 15A, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

fax 22 756 43 10  

lub drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w pkt. 7. 

 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu na składanie ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
na składanie ofert.  

b) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ. 

c) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 
niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 

9. Terminy: 

a) Związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 15.01.2013 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że, Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

b) Składania ofert 

1. Miejsce złożenia: siedziba Zamawiającego, ul. Warecka 15 A, pokój administracji 

2. Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2012 r. o godz. 9:00. 

3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu  
przewidzianego na wniesienie protestu. 
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4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco: 

�
 ……………………................................................................……………………………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy: Nazwa Zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  

ul. Warecka 15A 

05-510 Konstancin Jeziorna 
 

OFERTA NA: 

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w  6 częściach. 
      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 6 

 
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”, tj.  17.12.2012 r. godz. 9:15 

�  ……………………………………………..…………………..............…………………………………… 

c) Otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracji w dniu 

17.12.2012 r. o godz. 9:15 
 

10. Informacje o trybie otwarcia ofert. 

a) Otwarcie ofert jest jawne.  

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

c) Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

d) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 

 

11. Wykaz dokumentów, które należy załączyć do oferty 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych 
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego: 

Lp. Nazwa dokumentu 

1 Druk oferta (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) 

2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według 
wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) 

3 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawom, o których mowa w Części I pkt.  1 lit b) SIWZ z podaniem ich wartości, 
przedmiotu zamówienia dat wykonania i odbiorców – sporządzony według załącznika nr 4 do 
SIWZ – druk „Wiedza i Doświadczenie” 

4 dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie wykonanych dostaw, o których 
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mowa w Części I pkt. 2  ppkt. 1 lit b) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

5 Aktualny odpis z właściwego rejestru 

6 
Formularze ofertowe ( sporządzone według wzorów druków załączonych do SIWZ – załączniki 3a, 
3b, 3c, 3d, 3e i 3f do SIWZ) Należy załączyć tylko te formularze na które Wykonawca składa 
ofertę.  

7 

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów , do oddania niezbędnych zasobów do dyspozycji 
Wykonawcy , na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli wykonawca 
polega na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia  lub zdolnościach finansowych tychże innych podmiotów niezależnie od charakteru  
prawnego łączącego go z nimi stosunków. 

8 Informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 
(sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 

9 Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

 

 

1. Opis kryterium i sposobu oceny ofert 
a) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %. 
 

b) W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 
następującego wzoru: 

              cena oferowana minimalna brutto 
Cena =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100% 

cena badanej oferty brutto 
2. Opis obliczenia ceny oferty 
  
 Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym  
(Zał. Nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e i 3f do SIWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie 
formularz ofertowy  – załącznik do oferty w/g następujących zasad: 

a) Wszystkie pozycje musza zawierać cenę. 
b) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
c) cena jednostkowa brutto każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z 

przygotowaniem przedmiotu zamówienia, 
d) wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego 

określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty; 
e) ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza ofertowego 

brutto zgodnie odpowiednio z załącznikiem nr 3a (dla części 1), 3b (dla części 2),3c (dla części 3), 
3d (dla części 4), 3e (dla części 5) i 3f (dla części 6) do SIWZ; 

f) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych, które po 
zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia; 

g) podane ceny jednostkowe brutto w formularzu ofertowym będą stałe i będą obowiązywać w 
czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia; 

h) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wybranego metodą 
szczegółową; 

CZĘŚĆ III  -  OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT  
                          ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
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CZĘŚĆ IV -  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych   
 

CZĘŚĆ V – INFORMACJE INNE 

1. Wykaz osób uczestniczących w dokonywaniu czynności związanych z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania: 

a) Jerzy Tarnowski 

b) Tomasz Bakuła 

c) Katarzyna Zaremba-Dunin 

d) Andrzej Maszynkiewicz 

 

2. Informacja o formalnościach po wyborze oferty. 

 
a) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, 

którzy złożyli ofertę w postępowaniu o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), 
siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

b) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą.  

c) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta. 

d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

e) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
o terminie zawarcia umowy i wskaże osobę do kontaktu odpowiedzialną za przygotowanie 
umowy. Wykonawca, będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany 
będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
........................................................... 
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

nr tel./faxu ....................................................... 

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

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

http://................................................................ 

e-mail................................................................. 

 
O F E R T A 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 

                           Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 6 

 
 
składamy niniejszą ofertę na część 1: 
Cena oferty na część 1: 
 
Wartość brutto ..........................................................................................................................................zł 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącymi załącznik 3a do SIWZ. 

 
składamy niniejszą ofertę na część 2: 
Cena oferty na część 2: 
 
Wartość brutto ..........................................................................................................................................zł 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącymi załącznik 3b do SIWZ. 

 
składamy niniejszą ofertę na część 3: 
Cena oferty na część 3: 
 
Wartość brutto ..........................................................................................................................................zł 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącymi załącznik 3c do SIWZ. 

 
składamy niniejszą ofertę na część 4: 
Cena oferty na część 4: 
 
Wartość brutto ..........................................................................................................................................zł 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącymi załącznik 3d do SIWZ. 
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składamy niniejszą ofertę na część 5: 
Cena oferty na część 5: 
 
Wartość brutto ..........................................................................................................................................zł 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącymi załącznik 3e do SIWZ. 

 
składamy niniejszą ofertę na część 6: 
Cena oferty na część 6: 
 
Wartość brutto ..........................................................................................................................................zł 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącymi załącznik 3f do SIWZ. 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. 

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 

Warunki gwarancji: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy i opisie przedmiotu   
                                    zamówienia. 
Oświadczamy, że: 
a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 
b) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą; 
 
Akceptujemy: 
- wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach  
   zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez  
   Zamawiającego. 
 
Na  ...............  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
 
 
......................................, dn. .....................  ......................................................................................  

 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

      występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 
 
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 
 
 
 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 
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Załącznik Nr 3a do SIWZ 

 
…………………………………. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 

Formularz ofertowy  
 

dla części 1 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji formularza ofertowego zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

Lp. Nazwa pozycji cenowej 
Ilość 

(dawek) 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Wartość 
(brutto) 

1 2 3 4 3 x 4 =5 
1. Szczepionka nr 1.1 200   
2. Szczepionka nr 1.2 200   
3. Szczepionka nr 1.3 10   
4. Szczepionka nr 1.4 300   
5. Szczepionka nr 1.5 180   
6. Szczepionka nr 1.6 10   
7. Szczepionka nr 1.7 80   
8. Szczepionka nr 1.8 20   
9. Szczepionka nr 1.9 150   

10. Szczepionka nr 1.10 10   
11. Szczepionka nr 1.11 130   
12. Szczepionka nr 1.12 40   
13. Szczepionka nr 1.13 50   
14. Szczepionka nr 1.14 10   

 Łącznie Brutto  
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Załącznik Nr 3b do SIWZ 
 

…………………………………. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 

Formularz ofertowy  
 

dla części 2 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji formularza ofertowego zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

Lp. Nazwa pozycji cenowej 
Ilość 

(dawek) 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Wartość 
(brutto) 

1 2 3 4 3 x 4 =5 
1. Szczepionka nr 2.1 230   
2. Szczepionka nr 2.2 1300   
3. Szczepionka nr 2.3 10   
4. Szczepionka nr 2.4 50   
5. Szczepionka nr 2.5 10   

 Łącznie Brutto  
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Załącznik Nr 3c do SIWZ 
 

…………………………………. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 

Formularz ofertowy  
 

dla części 3 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji formularza ofertowego zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

Lp. Nazwa pozycji cenowej 
Ilość 

(dawek) 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Wartość 
(brutto) 

1 2 3 4 3 x 4 =5 
1. Szczepionka nr 3.1 50   
2. Szczepionka nr 3.2 30   
3. Szczepionka nr 3.3 300   

 Łącznie Brutto  



 16 

Załącznik Nr 3d do SIWZ 
 

…………………………………. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 

Formularz ofertowy  
 

dla części 4 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji formularza ofertowego zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

Lp. Nazwa pozycji cenowej 
Ilość 

(dawek) 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Wartość 
(brutto) 

1 2 3 4 3 x 4 =5 
1. Szczepionka nr 4.1 400   

 Łącznie brutto  
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Załącznik Nr 3e do SIWZ 

 
…………………………………. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 

Formularz ofertowy  
 

dla części 5 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji formularza ofertowego zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

Lp. Nazwa pozycji cenowej 
Ilość 

(dawek) 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Wartość 
(brutto) 

1 2 3 4 3 x 4 =5 
1. Szczepionka nr 5.1 120   

 Łącznie Brutto  
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Załącznik Nr 3f do SIWZ 

 
…………………………………. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 

Formularz ofertowy  
 

dla części 6 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji formularza ofertowego zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

Lp. Nazwa pozycji cenowej 
Ilość 

(dawek) 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Wartość 
(brutto) 

1 2 3 4 3 x 4 =5 
1. Szczepionka nr 6.1 10   

 Łącznie Brutto  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

…………………………………… 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
Wiedza i doświadczenie 

 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania  i odbiorców 
oraz dokumentami potwierdzającymi , że dostawy te zostały wykonane należycie.  
 
Wymagane jest wykazanie należytego wykonania co najmniej jednej dostawy odpowiadającej 
przedmiotowi zamówienia tj. dostawy szczepionek o wartości minimum 50 000 zł netto. 
 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej 
wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. 
 
 

Przedmiot umowy Wartość netto umowy Data wykonania Odbiorca dostaw 

    

    

    

     

 
 
 
 
 
 
 
......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 

Informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom, w postępowaniu na: 

 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 
 
 

Lp. Część (zakres) zamówienia Uwagi 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
UWAGA: 
- w przypadku nie korzystania z usług podwykonawców prosimy o nie załączanie druku do oferty. 
 
 
 
 
 
 
......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w  6 częściach. 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia wg CPV – 33651600-4   Szczepionki 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek z co najmniej 12 miesięcznym terminem 
ważności liczonym od dnia dostawy do zamawiającego. W wyjątkowych i uzasadnionych przez 
wykonawcę sytuacjach , wykonawca może dostarczyć zamawiającemu szczepionki o krótszym terminie 
ważności, lecz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego. Dostawy będą realizowane 
sukcesywnie w miarę zgłaszanych zamówień przez zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od 
daty każdorazowego zamówienia a w przypadku szczepionek objętych importem docelowym w terminie 
21 dni. Szczegółowe warunki dostaw i odbioru szczepionek oraz warunki płatności zamawiający określił 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
Zamawiający nie ogranicza  możliwości składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedna część. 
Niedopuszczalne jest złożenie oferty na niepełną część zamówienia. W każdej części zamówienia 
zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmniejszenia ilość poszczególnych szczepionek, 
stosownie do rzeczywistych potrzeb.  
 
Wykonawca musi załączyć do oferty: 
 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. 
Prawo farmaceutyczne – Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm. 
 lub  
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Radę Unii Europejskiej  
lub  Komisje Europejską zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne – Dz. 
U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm. 
lub  
Świadectwo rejestracji albo świadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 14 ust. 1 przepisów 
wprowadzających ustawę Prawo farmaceutyczne – Dz. U. z 2001 r. nr 126 poz. 1382. 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopi poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną. 
 

 
Szczegółowy opis poszczególnych części: 

 
 

Część 1 
 
Szczepionka nr 1.1  ilość: 200 
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta acelularna), poliomyelitis  
(inaktywowane), haemophilius influenzae typ b (koniugowane), zawierająca 3 antygeny krztuśca. W 
postaci ampułkostrzykawki bez igły  + fiolka z proszkiem (HIB) + 2 igły  
 
Szczepionka nr 1.2   ilość: 200 
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, krztuścowi 
(komponenta acelularna), poliomyelitis (inaktywowane), haemophilius influenzae typ b (koniugowane), 
zawierająca 3 antygeny krztuśca. W postaci ampułkostrzykawki bez igły, 0,5  fiolka z proszkiem (HIB) + 
2 igły  
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Szczepionka nr 1.3   ilość: 10 
Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi i krztuścowi zawierająca trzy antygeny krztuśca  
 
Szczepionka nr 1.4   ilość: 300 
Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca 20 ug 
antygenu Hbs. do stosowania w schemacie 0, 1, 6 miesięcy oraz 0,7,21 dni i 12 miesięcy. Przeznaczona 
dla dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. W postaci ampułkostrzykawki  + igła 20 µg/1,0 ml  
 
Szczepionka nr 1.5   ilość: 180 
Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca 10 µg 
antygenu Hbs. Do stosowania w schemacie 0, 1, 6 miesięcy oraz 0,1,2,12 miesięcy. Przeznaczona dla 
dzieci do 15 roku życia. W postaci ampułkostrzykawki + igła 10 µg/0,5 ml  
 
Szczepionka nr 1.6   ilość: 10 
Inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby Typu A dla osób powyżej 18 roku 
życia , zawierająca 1440 j ELISA wirusów WZW A w postaci ampułkostrzykawki 1 ml  
 
Szczepionka nr 1.7   ilość: 80 
Szczepionka przeciw hepatitis A do czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia 
wątroby typu A przeznaczone dla osób od 1 roku życia do 18 roku życia, zawierająca  720 j. ELISA 
wirusów WZW A w postaci ampułkostrzykawki 0,5 ml 
 
Szczepionka nr 1.8   ilość: 20 
Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B dla młodzieży od 16 
roku życia i dorosłych w ampułkostrzykawce  
 
Szczepionka nr 1.9   ilość: 150 
Szczepionka przeciwko rotawirusom, zawierająca ludzki rotawirus. W postaci proszku i rozpuszczalnika 
do sporządzenia zawiesiny doustnej. Do stosowania w schemacie dwudawkowym  
 
Szczepionka nr 1.10   ilość: 10 
Szczepionka przeciwko pneumokokom, polisacharydowa, koniugowana, adsorbowana, zawierająca 10 
serotypów streptococcus pneumoniae, przeznaczona dla dzieci od  ukończenia 6 tygodnia życia do 24 
miesiąca życia.  
 
Szczepionka nr 1.11   ilość: 130 
Szczepionka zawierająca żywe atenuowane wirusy Varicella zoster ( typ oka ) nie mniej niż 2000 PFU 
0,5 ml fiolka + ampułkostrzykawka 0,5 ml 
 
 
Szczepionka nr 1.12   ilość: 40 
Szczepionka do szczepienia przypominającego dla dzieci w wieku od 4 lat, młodzieży i dorosłych w celu 
zapobiegania: błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w fiolce 
(0,5ml) 
 
Szczepionka nr 1.13   ilość: 50 
Szczepionka do szczepienia przypominającego dla dzieci w wieku od 4 lat , młodzieży i dorosłych w celu 
zapobiegania: błonnicy, tężcowi, krztuścowi w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w fiolce (0,5 ml) 
 
Szczepionka nr 1.14   ilość: 10  
Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 16 i 18, do stosowania w schemacie 
0,1,6 m-cy, fiolka 0,5 ml 
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Część 2 
 
Szczepionka nr 2.1   ilość: 230  
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny 
krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i 
haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Fiolka z proszkiem i ampułko-strzykawka z zawiesiną, 
z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt.  
 
Szczepionka nr 2.2   ilość: 1300  
Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion) 
na sezon 2012/2013, inaktywowana w ampułko-strzykawce po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym 
pudełku  
 
Szczepionka nr 2.3    ilość: 10 
Szczepionka przeciw grypie inaktywowana typu „Split”, do wstrzykiwania śródskórnego, przeznaczona 
dla osób w wieku 18-59 lat, na sezon 2013/2014. Ampułko-strzykawka z mikroigłą 0,1ml 
 
Szczepionka nr 2.4    ilość: 50 
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana o 
zmniejszonej zawartości antygenów. Fiolka 0,5ml. 
 
Szczepionka nr 2.5    ilość: 10 
Szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa, ampułko-strzykawka 0,5ml z igłą 
 
 
 

Część 3 
 
Szczepionka nr 3.1    ilość: 50 
Szczepionka przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia opon 
mózgowych i mózgu. Inaktywowana. Przeznaczona dla dzieci od 1 roku życia do 16 lat . Cykl szczepień 
0-(1-3 miesiące)-(5-12 miesięcy).Zawiesina do wstrzykiwań (0,25ml) w ampułko-strzykawce z igłą.  
 
Szczepionka nr 3.2    ilość: 30 
Szczepionka przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia opon 
mózgowych i mózgu. Inaktywowana .Przeznaczona dla osób w wieku powyżej 16 lat . Cykl szczepień 0-
(1-3 miesiące)-5-12 miesięcy). Zawiesina do wstrzykiwań (0,5ml) w ampułko-strzykawce z igłą. 
 
Szczepionka nr 3.3    ilość: 300  
Szczepionka przeciw meningokokom grupy C, zwierająca polisacharyd otoczkowy sprzężony z białkiem 
nośnikowym, stosowany u dzieci i dorosłych od 2 miesiąca życia  
 
 
 

Część 4 
 
Szczepionka nr 4.1    ilość: 400 
Szczepionka przeciw pneumokokom,polisacharydowa,skoniugowana,13-walentna, adsorbowana, 
przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia do 5 roku życia. Zawiera polisacharydy pneumokokowi z  
serotypów: 1,2,4,5,6A,6B,7F,9r,14,18c,19A,19F,23F  
 
 

Część 5 
 
Szczepionka nr 5.1    ilość: 120 
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Szczepionka przeciwko rota wirusom, żywa, doustna dla niemowląt od 6 tygodnia życia do stosowania w 
schemacie trzydawkowym  
 

Część 6 
 
Szczepionka nr 6.1    ilość: 10 
Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18, rekombinowana, 
adsorbowana, fiolka 0,5ml 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

wzór umowy 
UMOWA NR........................... 

 
zawarta w dniu ................... r. w Warszawie, pomiędzy: 
……………………………………………….., z siedzibą w: …………………, ul. ……………….., NIP: 
…………, REGON: …………………………., reprezentowaną przez: 
 
1. .................................................................... 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
................................................................ z siedzibą .....................................................................  
 
NIP.................REGON................................. 
 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS ................................................ 
 
reprezentowaną przez: 
.................................................................... 
lub   
Przedsiębiorcą…………………………………. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ......................, zgodnie z wpisem do ewidencji 
działalności gospodarczej  prowadzonej przez............... Nr ew .............................  
NIP.................REGON..................... 
zwaną/ym dalej Wykonawcą,   
 
zgodnie z wynikami przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), została 
zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na zakup i sukcesywną 

dostawę szczepionek w rodzaju i ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do umowy. 
2. Wykonawca dostarczać będzie szczepionki na własny koszt i odpowiedzialność do siedziby 

Zamawiającego, w rodzaju i ilościach zgłoszonych telefonicznie, faxem lub elektronicznie  przez 
Zamawiającego i potwierdzonych faksem. 

3. Termin każdej dostawy częściowej wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia 
przez Zamawiającego zamówienia, a przypadku szczepionek objętych importem docelowym w 
terminie 21 dni. 

4. Zamawiający wyznacza na swego przedstawiciela Pana/Panią ........................................ tel. 
............................... upoważnionego do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą przy wykonywaniu 
umowy. Zmiana przedstawiciela nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia. 

§ 2 
1. Strony ustalają wynikające z oferty Wykonawcy wynagrodzenie umowne za realizację przedmiotu 

umowy w wysokości: ……………. zł brutto (słownie: ……………………..) . 
2. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty obciążające Wykonawcę, w 

tym: 
- transportu zagranicznego i krajowego do siedziby Zamawiającego, 
- ubezpieczenia towaru za granica i w kraju, 
- ubezpieczenie towaru w czasie transportu, 
- opłat pośrednich (w tym opłaty lotniskowe, koszty załadunku i rozładunku, należności i opłaty 

celne, cło-o ile wystąpi, koszty podatku VAT). 
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3. Wielkość przedmiotu zamówienia, a tym samym wynagrodzenie umowne może ulec zmianie 
(zmniejszeniu), stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu cen 
jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. 

4. Ceny jednostkowe brutto szczepionek nie podlegają zmianie do końca trwania umowy. 
§ 3  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie do Zamawiającego przedmiotu zamówienia 
odpowiednio opakowanego i oznaczonego, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i w 
terminach określonych w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest (z wyłączeniem szczepionek sprowadzanych  w ramach importu 
docelowego) do dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia: 
a) Świadectwa Rejestracji lub Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP (Prawo 

Farmaceutyczne Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami), 
b) orzeczenia o pozytywnym wyniku badań dopuszczających do obrotu każdą dostarczoną partię 

szczepionki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 
2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami), 

c) aktualnego druku / ulotki w języku polskim, zatwierdzonego przez odpowiedni organ 
dopuszczający szczepionkę do obrotu, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 20.02.2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań 
produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 321). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy szczepionek do Zamawiającego zgodnie z 
warunkami transportu i przechowywania przedmiotu zamówienia, określonymi w Świadectwie 
Rejestracji lub Pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu na terenie RP. 

§ 4 
1. Umowa zostaje zawarta, od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2013 r. 
2. Wykonawca za przedmiot umowy otrzyma łączne wynagrodzenie umowne w wysokości nie 

przekraczającej kwoty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Płatność będzie realizowana sukcesywnie za każdą należycie zrealizowaną dostawę częściową, po 

doręczeniu przez Wykonawcę faktury VAT. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia wykonania każdej 

dostawy częściowej. 
5. Wykonawca sporządzając fakturę stosuje wyłącznie ceny jednostkowe wyspecyfikowane w ofercie. 
6. Wynagrodzenie za każdą przyjętą przez Zamawiającego dostawę częściową płatne będzie przelewem 

na podstawie faktury w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT 
8. Za termin zapłaty strony przyjmują termin obciążenia konta Zamawiającego poleceniem dokonania 

przelewu na rzecz Wykonawcy. 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy poprzez terminowe 
realizowanie dostaw szczepionek zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami 
częściowymi oraz wymaganiami jakościowymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania szczepionek z co najmniej 12-to miesięcznym terminem 
ważności, liczonym od dnia wykonania dostawy. W wyjątkowych i uzasadnionych przez wykonawcę 
sytuacjach, wykonawca może dostarczyć zamawiającemu szczepionki o krótszym terminie ważności, 
lecz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego. 

3. Jeżeli parametry dostawy częściowej nie będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający 
ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca nie może żądać zapłaty za dostawę nie 
spełniającą wymagań Zamawiającego. 

4. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2 daje Zamawiającemu prawo rozwiązania umowy 
ze skutkami określonymi w § 6 ust. 1 i ust. 4. 

5. Zamawiający w chwili odbioru szczepionek jest zobowiązany do zbadania, czy dostawa jest pod 
względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje 
przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania 
zbiorczego, sprawdzenie stanu jego zawartości. 
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§ 6 
1. W przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 
§ 2 ust. 1. 

2. W przypadku wystąpienia zwłoki w każdej dostawie częściowej, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia dostawy częściowej dostarczonej 
ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 1 ust. 3” 

3. Jeżeli zwłoka w dostawie częściowej przekroczy 10 dni, Zamawiający może rozwiązać umowę, 
a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, jeżeli 
kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzeń Wykonawcy za 
dostawy częściowe. W przypadku wystąpienia konieczności potrącenia kar umownych z 
wynagrodzeń wykonawcy za dostawy częściowe zamawiający wystawi i prześle do wykonawcy notę 
obciążeniową w wysokości kary. 

§ 7 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z zm., kodeksu 
cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz inne przepisy związane z przedmiotem umowy, a 
w szczególności ustawa z 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z 
późniejszymi zmianami). 

2. Wszelkie zmiany w umowie, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 
- w zakresie ilości zamawianych szczepionek zależnie od zapotrzebowania (ilości wskazane w SIWZ 
należy traktować jako maksymalne), 
- w przypadku wystąpienia akcji promocyjnych  u dostawcy, w zakresie szczepionek będących 
przedmiotem zamówienia, Zamawiający może skorzystać  z akcji promocyjnej pod warunkiem iż 
będzie ona korzystniejsza od oferty Dostawcy.  

     -  przy wystąpieniu braków w dostawach powstałych w wyniku awarii linii produkcyjnej, wstrzymania  
     lub wycofania produktu z rynku Zamawiający przewiduje możliwość zamiany szczepionki na środek   
     jakościowo porównywalny  z wymogami oferty lub lepszy. 
4. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
5. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
7. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz złożona oferta 

Wykonawcy. 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy  wg złożonej oferty Wykonawcy. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 
 
 
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż 
nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 
 

 

 

 

......................................, dn. .....................  ......................................................................................  
 /miejscowość/  /data/    /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

       występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

 


