
 

 
ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ 

w Świętochłowicach sp. z o.o. 
 

  
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice 
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000426290          
Nr NIP: 627-16-69-770 
REGON: 000311450 
Wysokość kapitału zakładowego: 33.720.000,00 zł 

 
 

Świętochłowice,  dn. 28.03.2017 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Nr zamówienia publicznego: …………………………..                                     10/ZA/17                                  
 
 
przedmiot zamówienia publicznego:  
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę leków do Apteki Szpitalnej. 
 
wymagany czas realizacji zamówienia:  ............               12 miesięcy od daty zawarcia umowy 
                         
                                                       
termin składania ofert:……………………………           9 maja 2017 r. o godz. 10.00 
 
 
termin otwarcia ofert:…………………………….            9 maja 2017 r. o godz. 10.30 
 
 
termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. 
Chorzowska 38   Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19. 
 
 
miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 
38 sala konferencyjna - pokój nr 17. 
 
 
 
 
 
załączniki: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1. 
2. Wzór umowy- Załącznik nr 2. 
3. Wzór Jednolitego Europejskiego Wzoru Zamówienie (JEDZ) – Załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4. 



 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień 
Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 
 
Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 
 
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej. 
 
Opis  przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiot   zamówienia   określony   według   Wspólnego  Słownika   Zamówień   Publicznych 
(CPV) kodem:   
 
33.60.00.00 - 0 - Produkty farmaceutyczne 

 
Zakres zamówienia obejmuje 25 części (pakiety) - Załącznik nr 1. 
 
Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych dla ww. pakietów. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6) 
 
 
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
 
1. W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać kalkulację dla ilości maksymalnych. 
2. Wykonawca wraz  z  ofertą  dostarczy w wersji elektronicznej (w pliku programu Excel lub 

podobnym) formularz ofertowy składający się na ofertę z zachowaniem kolejności 
przedstawionej  w formularzu ofertowym Zamawiającego.  

3. Dostawy   dokonywane    będą   w oparciu o zamówienie składane za pomocą e-mail lub faxu  
przez pracownika  Apteki szpitalnej. Leki dostarczane będą w terminie do 3 dni od daty 
otrzymania zamówienia.  

      Godziny dostaw do Apteki szpitalnej  od 7.30 do 13.00.  
Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia leków w trybie “cito”– do 8 godzin. 
Tryb CITO zostanie określony dopiskiem na zamówieniu. 

4. Własny transport dostawcy do Apteki szpitalnej wraz z wniesieniem towaru na miejsce 
wskazane przez personel apteki. 

5. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami 

asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości danego pakietu. 
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. leki o tym samym składzie 

chemicznym, dawce, drodze podania, parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach 
leczniczych jak dla preparatu referencyjnego. 



 

Jeżeli w opisie podano, jako opakowanie ampułkę to dopuszcza się zaproponowanie fiolki, 
natomiast Zamawiający  nie wyraża zgody na zaproponowanie ampułek w miejsce fiolek. 
Kapsułki, drażetki i tabletki, jeżeli nie określono specjalnych wymagań technologicznych 
uznane są za formy równoważne. 

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, 
obowiązują wtedy przeliczenia ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez 
Zamawiającego (dopuszcza się zaokrąglenie w górę). 

9. W przypadku, gdy planowane jest zaprzestanie produkcji zaoferowanego leku,  
nieposiadającego zamiennika, kończy się jego dopuszczenie do obrotu bądź występuje jego 
czasowy brak, Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia tego faktu w pakiecie i opisania. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zakończenia produkcji leku w trakcie realizacji 
umowy dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym. 

 
 
Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
 
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a. Nie podlegają wykluczeniu. 
b. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 

Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie 
wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia lub przedłoży oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń. 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawcy muszą wykazać że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) 

- zdolności technicznej lub zawodowej 
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz 
wykonanych/wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Wykonawca wykaże wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw zamawianych leków dla 
każdego pakietu w w/w okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały  wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek 
wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Jednolitym 



 

Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu sytuacji ekonomicznej i 
finansowej; 

3. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, 
możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu; 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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: 

- wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji 
zamówienia; 

- udostępnione zasoby pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz nie zajdą wobec podmiotów udostępniających podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 Ustawy; 

- podmioty udostępniające zrealizują usługi, do realizacji których udostępnione zasoby są 
wymagane. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
- spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 
- brak podstaw wykluczenia 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych dokumentów 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą “spełnia/nie spełnia” 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 
 



 

Rozdział 5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów  
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia 
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania 

 
6.1. Dokumenty wymagane – wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek 
wykluczenia Wykonawcy wraz z formularzem oferty (zał. nr 1 do SIWZ) składają Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6.2. Inne niezbędne dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 
1. Sporządzony przez Wykonawcę formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ, 
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub 

oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń, 
3. Dowód wniesienia wadium, 
4. Odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 



 

6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku 
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów): 
 
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 7160); 

8. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

9. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 
Załącznik nr 4 - oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. 

 



 

6.4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, zostanie 
wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

Wykazu wykonanych / wykonywanych minimum 3 dostaw zamawianych leków dla każdego 
pakietu, wraz z podaniem daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana 
należycie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy. 
 
6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy następujących dokumentów: 

Oświadczenie lub dokument  poświadczający aktualną rejestrację  leku  wydany przez 
upoważnione do tego jednostki i atesty  dopuszczające lek  do stosowania w Lecznictwie 
Zamkniętym na terenie Unii Europejskiej. 
 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
Rozdział 7. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5: 
1. Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy; 

2. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokumenty wymienione powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert za wyjątkiem dokumentów wymienionych w lit. a, które powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 



 

Rozdział 8. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

 
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z dokumentu 
zobowiązania musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 
innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 i ust. 5 ustawy. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się 
do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 
1 niniejszego rozdziału. 

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach 
określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, 
których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w cz. II 
sekcja A i B, w części III oraz w części IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia 
swoje zdolności lub sytuację), w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację 
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego 
podmiotu. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub 
sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków 



 

 
 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, na których zasobach lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.   
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 
Rozdział 9. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ), może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 
do złożenia dowodów. 



 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o 
których mowa w ust. 1 za wystarczające. 

 
Rozdział 10. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami.  

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 
informacji i dokumentów  odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać  oświadczenia i inne 
dokumenty drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, 
powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić termin spotkania z osobą uprawnioną ze 
strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami. 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
- w zakresie procedury przetargowej:  

Jacek Drażyk, fax: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
- w zakresie przedmiotu zamówienia:  
     Maria Walus, fax: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
 
Rozdział  11. Przygotowanie oferty 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca   
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia.  
Oferta  winna być złożona z zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem 
nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca 
może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty była 
ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.  
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy 
złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 wraz z pisemnym oświadczeniem o 
zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych  ze wzorem, stanowiącym   Załącznik nr 2. 
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Oferta  winna  być podpisana  przez  osoby  uprawnione  do składania oświadczeń woli  
i zaciągania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być 
dołączone do oferty, o ile  nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa  
i adres Wykonawcy z dopiskiem: 

“Dostawa leków do Apteki Szpitalnej– postępowanie nr 10/ZA/17 
Nie otwierać przed 09.05.2017 r. g. 10.30” 

Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione  innym uczestnikom postępowania 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może  zastrzec informacji, o których 
mowa art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej 
kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową”. W przypadku braku 
powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni 
jawne. Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez załączenie stosownych dokumentów do 
oferty, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.     



 

Rozdział 12. Sposób obliczenia ceny oferty  

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. 
cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + VAT  
wartość netto = cena jednostkowa  netto x  ilość max. asortymentu 
wartość brutto = wartość netto + VAT 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy. 
Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę. 
Oferowana  cena  powinna  być  sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia  i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu 
przedmiotu zamówienia. 
 
Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium 

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:  
 
Pakiet 1 3 000,00 zł 

Pakiet 2 2 500,00 zł 

Pakiet 3 2 700,00 zł 

Pakiet 4 2 300,00 zł 

Pakiet 5 1 800,00 zł 

Pakiet 6 3 100,00 zł 

Pakiet 7 3 400,00 zł 

Pakiet 8 900,00 zł 

Pakiet 9 80,00 zł 

Pakiet 10 2 700,00 zł 

Pakiet 11 2 700,00 zł 

Pakiet 12   500,00 zł 

Pakiet 13 600,00 zł 

Pakiet 14 1 800,00 zł 

Pakiet 15   700,00 zł 

Pakiet 16   600,00 zł 

Pakiet 17 2 700,00 zł 

Pakiet 18 800,00 zł 

Pakiet 19 600,00 zł 

Pakiet 20 3 100,00 zł 

Pakiet 21 3 100,00 zł 

Pakiet 22   500,00 zł 



 

Pakiet 23 2 900,00 zł 

Pakiet 24   900,00 zł 

Pakiet 25 80,00 zł 
 
na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.).  
Wadium może być wniesione w następujących formach: 
- pieniądzu,  
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych,  
- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 Nr 42, poz. 275). 

 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konto Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.:  
ING Bank Śląski nr: 56 1050 1243 1000 0090 3032 2300 z tytułem płatności: 
 

“Dostawa leków do Apteki Szpitalnej” 
 

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot 
przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz 
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od 
reszty dokumentów). 
2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego 
rozdziału SIWZ. 
3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 



 

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 
w SIWZ, 

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz 
wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium 
rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
Rozdział 14. Język postępowania 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 
Rozdział 15. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pok. nr 19                         
w terminie do 9 maja 2017 r. do godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
Rozdział 16.  Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 maja 2017 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -  Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – pok. nr 17 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
 
Rozdział 17. Środki ochrony prawnej 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, 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. 

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 ppkt. a) i b) wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 



 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

a) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

b) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

c) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

e) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.. 

 
Rozdział 18. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi 
kryteriami: 
 

Kryterium 
1. cena  

2. termin płatności 

Waga (%) 
      90 % 

      10 % 

           



 

    
Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał według 
następujących kryteriów i wag: 
 
Kryterium  
 

1. cena  brutto – 90% 
Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt       

 
                           Cena  brutto najniższa wśród ofert  

--------------------------------------------- x 90 pkt.  
          Cena  brutto  badanej oferty         

 
     2.  termin płatności – 10% 
 
Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt; 
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt; 
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt; 
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt 

 
 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów. 

  
Rozdział 19.  Oczywiste omyłki 

Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Rozdział 20. Termin związania  ofertą 

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni.  
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 tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
Rozdział 21. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 



 

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.), po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 Ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem lub drogą e-mail, a każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia publicznego w terminie 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia, a każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może  zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów.  
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.). 
 
Rozdział 22. Tryb udzielania wyjaśnień 

- w zakresie procedury przetargowej:  
Jacek Drażyk, tel.: 32/ 621 95 45, fax: 32/ 621 95 45, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
- w zakresie przedmiotu zamówienia:  
Maria Walus, tel.: 32/ 621 95 08, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza 
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl. 
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie. 



 

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień Publicznych stosuje się 
odpowiednio. 

Świętochłowice, dnia 28.03.2017 r. 

Sporządził:                                                                                                               Zatwierdził:  



 

Załącznik nr 1 
         

 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 1 
 

Lp Nazwa 
handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 

max. 
Cena jedn. 

Netto    
Cena jedn. 

Brutto 
Wartość 

netto 
Wartość 
brutto Uwagi 

1.  Ac. ascorbicum krople  0,1g/1ml    
40ml 

1 9      

2.  Ac. ascorbicum amp. 0,5g/5ml 10 50      

3.  Ac. ascorbicum draż. 0,2g 50 55      

4.  Ac. ascorbicum +Rutosidum tabl. powl. 0,1g+0,025g 125 95      

5.  Acenocumarolum tabl. 0,004g 60 10      



 

6.  Acetylcysteinum t.mus. 0,6g 10 65      

7.  Aethylium chloratum aer  70g            1 40      

8.  Allantoinum ung  30g            1 25      

9.  Allantoinum pulv 100g           1 5      

10.  Allantoinum+Dexpanthenolum ung  30g            1 10      

11.  Alprostadilum amp. 0,5mg/1ml 5 1      

12.  Alprostadilum+alfacyklodextr. inj. 0,06 mg 
proszek 

d/przyg.r-ru 

10 1      

13.  Ambroxoli h/ch sir. 15mg/5ml           
150ml 

1 10      

14.  Ambroxoli h/ch sir  30mg/5ml      
150ml 

1 24      

15.  Ambroxoli h/ch gutt 0.75%                  
50ml      

1 20      

16.  Ambroxoli h/ch caps 75mg   retard 10 15      

17.  Ambroxoli h/ch płyn d/inh  15mg/2ml            
100ml  

1 10      

18.  Amphotericin B fiol. 0,05g iv 1 2      

19.  Benserazidum , Levodopa tabl.rozp. 0,0625g 100 35      

20.  Benserazidum , Levodopa tabl.rozp. 0.125g         100 10      

21.  Benserazidum , Levodopa tabl. 0.250g         100 10      

22.  Benserazidum,Levodopa HBS kaps. 0,125g 100 20      

23.  Bromhexinum h/ch tabl 0.008g         40 220      

24.  Bromhexinum h/ch sir. sm.miętowy  4mg/5ml    
120ml 

1 12      

25.  Bromhexinum h/ch sir. sm.trusk.  2mg/5ml    
120ml 

1 10      



 

26.  Bupivacaine, Epinephrine fiol. 0,5%  (5mg-
Bupiv.+5,5m

icrogr-
Epineph.)/1m

l  a 20 ml 

5 2      

27.  Bupivacainum h/ch amp.- 
op.zewn.jałowe 

0,5%          
4ml 

5 85      

28.  Calcii lactogluconas + Calcii 
gluconas 

tabl. mus.  16 80      

29.  Calcium carbonate kaps. 1g 100 25      

30.  Calcium dobesilas tabl 0.25g          30 8      

31.  Calcium glubion.+Calcium 
lactobion. 

sir  150ml 
bananowy   

1 20      

32.  Calcium gluconate tabl. 0,045g    Ca 50 8      

33.  Carbidop., levodopaminum tabl 50/200mg       100 3      

34.  Carbo medicinalis kaps. 0.2g           20 35      

35.  Carbocysteinum sir 5%          
120ml 

1 5      

36.  Cetrizinum gutt. 1%            
20ml 

1 15      

37.  Cetrizinum tabl.powl. 0,01g 20 250      

38.  Cinnrizinum tabl. 0,025g 50 15      

39.  Ciprofloksacinum amp. 0,1g/10ml  5 600      

40.  Cisapridum tabl. 0,005g 30 5      

41.  Cisapridum tabl. 0,01g 30 5      

42.  Clomipraminum tabl powl 0.025g         30 10      

43.  Clomipraminum SR tabl. powl. 0,075g 20 30      

44.  Cyproheptadini tabl 0.004g         20 5      



 

45.  Czynik krzepnięcia VIIa 
(aktywow.) 

fiol.  2,0mg 
(100Kj.m.) 

1 1      

46.  Dieta, Peptisorb pulvis(prep.złoż.) pulv.sasz. 125g  4 5      

47.  Digoxinum amp. 0,0005/2ml 10 18      

48.  Digoxinum tabl. 0,0001g 30 60      

49.  Digoxinum tabl. 0,00025g 30 35      

50.  Dydrogesterone tabl powl 0.01g          20 80      

51.  Escitalopram tabl. 0,005g 28 12      

52.  Esomeprazolum  *  (zgodnie z 
ChPL) wskazanie do stosowania u 
dzieci od 1 do 18 lat w chorobie 

refluksowej przełyku 

inj. 0,04g 10 20      

53.  Fluconazolum caps 0,1g 28 5      

54.  Fluconazolum caps 0.05g          14 90      

55.  Fluconazolum sir  5mg/1ml  
150ml   

1 10      

56.  Flunarizinum tabl. 0,005g 30 40      

57.  Flupentixol  draż. 0.0005g        50 18      

58.  Flupentixol  draż. 0.003g         50 10      

59.  Flupentixol decanoate amp. 0,02g/1ml 1 35      

60.  Gliclazidum tabl. 0,08g  60 4      

61.  Glipizidum tabl p/uw 0.01g          30 4      

62.  Glipizidum BP tabl 0.005g         30 4      

63.  Glucosum subst. 1000g 1 3      

64.  Glucosum amp. 20%         
10ml 

50 15      

65.  Glucosum amp. 40%        10 
ml 

50 15      



 

66.  Glyceryl 
trinitr.+Pentaerithr.tetranitr. 

tabl                20 30      

67.  Glyceryl trinitrate ung  20mg/g         
30g    

1 4      

68.  Glyceryl trinitrate aer  0.4mg/d        
11g  

1 40      

69.  Haloperidolum gutt. 100ml 1 5      

70.  Hydrogenii peroxydum liq  3%    1000g        1 40      

71.  Hydrogenii peroxydum liq  3%    100g 1 450      

72.  Immunoglob.ludzka 
p/wirusowemu zapal.wątroby typu 

B 

fiol. 180-
200j.m./ml   

i.m 

1 35      

73.  Inosinum pranobex tabl. 0,5g 50 5      

74.  Insulin detemir wkłady 300IU/3ml 10 1      

75.  Insulinum  aspartum wkłady 300IU/3ml 10 20      

76.  Insulinum  lisprum, neutralis 
Humalog 

wkłady 300IU/3ml 5 15      

77.  Insulinum aspartum+aspartum 
protaminatum Novomix 30 

PenFill 

wkłady 300IU/3ml 10 15      

78.  Insulinum aspartum+aspartum 
protaminatum Novomix 50 

PenFill 

wkłady 300IU/3ml 10 15      

79.  Insulinum humanum   Gesulin R wkłady 300IU/3ml 5 20      

80.  Insulinum humanum   Humulin R  wkłady 300IU/3ml 5 30      

81.  Insulinum humanum Gensulin 
M30 

wkłady 300IU/3ml 5 10      

82.  Insulinum humanum Gensulin N wkłady 300IU/3ml 5 10      

83.  Insulinum humanum Humulin M3 wkłady 300IU/3ml 5 15      



 

84.  Insulinum humanum Polhumin N wkłady 300IU/3ml 5 10      

85.  Insulinum humanum Polhumin N wkłady 300IU/3ml 5 10      

86.  Insulinum humanum Polhumin R wkłady 300IU/3ml 5 20      

87.  Insulinum isophanum Humulin N  wkłady 300IU/3ml 5 15      

88.  Insulinum isophanum Insulatard 
PenFill 

wkłady 300IU/3ml 5 20      

89.  Insulinum neutralis Actrapid 
PenFill  

wkłady 300IU/3ml 5 15      

90.  Insulinum neutralis+isophanum 
Mixtard 30 PenFill 

wkłady 300IU/3ml 5 20      

91.  Insulinum neutralis+isophanum 
Mixtard 50 PenFill 

wkłady 300IU/3ml 5 20      

92.  Isosorbidi mononitras tabl p/uw 0.05g long 
ret. 

30 20      

93.  isosorbidi mononitras tabl p/uw 0.075g 
long.ret. 

30 5      

94.  Jodide potasium tabl 100mcg             100 2      

95.  Kalii citrate+Kalii h/carbonas sasz./bezcukrow
y 

782mg 
K+/3g 

20 200      

96.  Ketoprofenum tabl. 0,2g 20 7      

97.  Lacosamide tabl. powl. 0,1g 56 3      

98.  Lacosamide tabl. powl. 0,05g 14 3      

99.  Lactulosum sir  500ml          1 30      

100.  Lactulosum sir  150ml          1 280      

101.  Lamotrigine tabl 0,025g 30 20      

102.  Lamotrigine tabl 0.05g 30 20      

103.  Lamotrigine tabl 0.1g 30 20      

104.  Levothyroxine sodium tabl. 25mcg 100 30      



 

105.  Levothyroxine sodium tabl 50mcg 50 35      

106.  Levothyroxine sodium tabl 75mcg 50 20      

107.  Levothyroxine sodium tabl 100mcg 50 25      

108.  Levothyroxine sodium tabl 150mcg 50 25      

109.  Lignocainum h/ch aer. 10%  38g 1 40      

110.  Lignocainum h/ch gel  2%    30g  A 1 130      

111.  Lignocainum h/ch gel  2%    30g  U 1 560      

112.  Lignocainum h/ch fiol 2%    50ml 5 60      

113.  Lignocainum+Prilocainum krem 5g  tuba 1 25      

114.  Linagliptin tabl. powl. 0,005g 28 10      

115.  Metoprololum succinate amp. 1mg/1ml        
5ml 

5 45      

116.  Midodrine h/ch. tabl. 0.0025g        20 25      

117.  Mirtazapinum tabl.powl. * NIE  
ZAMIENIAĆ 

0,03g 30 10      

118.  Natamycinum, Hydrocortisonum, 
Neomycinum 

krem (0,01g+0,01g
+3500j.m.)/g 

1 10      

119.  Natamycinum, Hydrocortisonum, 
Neomycinum 

maść (0,01g+0,01g
+3500j.m.)/g  

15g 

1 20      

120.  Natrii dihydrophosphas,Natrii 
Hydrophosph. 

liq. 14g+5g          
150ml 

20 30      

121.  Nifuroksazid tabl powl 0.1g           24 100      

122.  Nifuroksazid tabl powl 0,2g 12 25      

123.  Nimodipine tabl powl 0,3g 100 2      

124.  Nitrendipinum tabl. 0,01g 30 90      

125.  Nitrendipinum tabl. 0.02g          30 80      

126.  Osłonki na głowicę do USG  Lust Nature 1 1440      



 

127.  Oxymethazolinum  gutt.pro nasi 0.01%            
5ml       

1 50      

128.  Oxymethazolinum  gutt.pro nasi 0,05%          
10 ml 

1 10      

129.  Oxymethazolinum  gutt.pro nasi 0,025%         
10ml 

1 10      

130.  Pancreatinum kaps. 16 000j. 60 10      

131.  Pancreatinum kaps. 10 000j. 50 15      

132.  Pancreatinum kaps. 25 000j. 20 30      

133.  Paroxetinum tabl 0.02g 30 25      

134.  Pentaerythritol  tetranitrate tabl 0.1g           30 5      

135.  Pentoxifyllinum tabl.draż. 0,1g 60 5      

136.  Pentoxifyllinum tabl p/uw 0.6g       20 5      

137.  Phytomenandionum kaps. twist-off 0,002g 20 4      

138.  Phytomenandionum tabl. draz. 0,01g 30 20      

139.  Pridinolum tabl 0.005g         50 5      

140.  Pyrantelum zaw.    fl. 0,25g/5ml         
15ml  

1 20      

141.  Pyrantelum tabl 0.25g          3 15      

142.  Pyridostygminum brom. tabl.pow. 0.06g          150 3      

143.  Rivaroxaban tabl.powl. 0,01g 30 2      

144.  Rivaroxaban tabl.powl. 0,015g 100 2      

145.  Rivaroxaban tabl.powl. 0,02g 100 2      

146.  Ropivacainum  inj.dooponowa 50mg/10ml 5 40      

147.  Ropivacainum  amp. 100mg/10ml 5 30      

148.  Ropivacainum   inj. 20mg/10ml 5 12      

149.  Sertraline tabl powl 0,05g 28 60      



 

150.  Sertraline tabl powl 0,1g 28 20      

151.  Silybum marianum extr. draż. 0,07g 30 12      

152.  Smecta pulv. Sasz. saszetki       30 55      

153.  Somatostatinum inj. (pr.d/sporz.r-
ru d/wstrz.) 

0,003g 1 30      

154.  Suppositoria glycerini supp 1g             10 100      

155.  Suppositoria glycerini supp 2g             10 300      

156.  Terlipresini acetas amp. 1mg/8,5ml 5 25      

157.  Timonacic tabl 0,1g  100 12      

158.  Tolperisonum  tabl.powl. 0,05g 30 40      

159.  Tolperisonum  forte tabl powl 0.15g forte 30 40      

160.  Valsartanum tabl.powl. 0,16g 28 5      

161.  Venlafaxinum kaps./tabl.p/uw. 0,0375g 28 20      

 Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

   
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; 



 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                            (podpis osoby upoważnionej)



 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Załącznik nr 1 

  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 
 
Pakiet 2 

 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena jedn. 
Netto    

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Ac. boricum      liq  3%  100g  1 240      

2.  Ac. folicum tabl. 0.005g 30 10      

3.  Ac. folicum tabl. 0.015g         30 80      

4.  Acarbosum tabl. 0,05g 30 4      

5.  Alphacalcidolum caps 1mcg 100 8      

6.  Alverinum citrate kaps. 0.06g          20 10      



 

 

7.  Amantadinum tabl.powl. 0.1g           30 20      

8.  Amantadinum but. 0,2g / 500 
ml 10 10      

9.  Amitryptylinum tabl.powl. 0,01g 60 15      

10.  Amitryptylinum tabl.powl. 0,025g 60 45      

11.  Aripiprazole 

tabl.* 
NIEulega

jące 
rozpadow
i w j.us. 

0,015g 28 30      

12.  Atorvastatinum tabl.powl. 0,02g 30 120      

13.  Atropa belladonna 
ext+papaverinum 

supp.d/od
b.  10 160      

14.  Benzyl benzonate 10% liq  120g 1 150      

15.  Biperydonum tabl 0.002g        50 25      

16.  Biperydonum amp. 0,005g/1
ml 5 10      

17.  Botulinum toxin A         bez 
białek kompleksujących inj. 100j. 1 1      

18.  Brinzolamidum  krople 
d/oczu 

0,01g/ml      
5ml 1 12      

19.  Buspirone h/ch tabl 0.005g         60 2      

20.  Buspirone h/ch tabl 0.01g          60 2      

21.  Butyloscopol.,Metamizole n. tabl.draz. 0.01g          10 5      

22.  Butyloscopolaminum amp  0.02g/1ml      10 20      

23.  Butyloscopolaminum draż.  30 8      

24.  Butyloscopolaminum supp 0.01g          6 35      



 

 

25.  Candesartanum cilexetilum tabl. 0,008g 28 5      

26.  Candesartanum cilexetilum tabl. 0,016g 28 5      

27.  Captoprilum tabl. 0,0125g 30 55      

28.  Captoprilum tabl. 0,025g 40 45      

29.  Captoprilum tabl. 0,05g 40 4      

30.  Carbetocinum amp. 100mcg / 
1 ml 5 10      

31.  Chlorchinaldin tdss 0.002g         40 15      

32.  Chlorpromazinum gutt. 40mg/g      
but. 10 g 1 20      

33.  Chlortalidonum tabl. 0,05g 20 18      

34.  Cilazaprilum tabl.powl. 0,001g 30 8      

35.  Cilazaprilum tabl.powl. 0,0025g 28 9      

36.  Cilazaprilum tabl.powl. 0,005g 28 9      

37.  Cilazaprilum tabl.powl. 0,0005g 30 8      

38.  Ciprofloksacinum amp. 0,1g/10ml  5 400      

39.  Clomethiazole kaps. 100j. 1 1      

40.  Clostridopeptidasum ung  20g            1 8      

41.  Clozapinum tabl 0.025g         50 30      

42.  Clozapinum tabl. 0,1g 50 40      

43.  Codeinum phosph.+sulfoguaic. tabl.                10 130      

44.  Colecalciferol gutt 
20 

000j.m/ml    
10ml 

1 10      

45.  Dihydroergotamine mesilate gutt 0.002g/1
ml       1 12      



 

 

15g 

46.  Diltiazem hydrochloride tabl p/uw 0,12g 30 5      

47.  Diltiazem hydrochloride tabl p/uw 0.18g          30 5      

48.  Diltiazem hydrochloride tabl powl 0.06g          60 30      

49.  Diltiazem hydrochloride ret tabl.powl. 0,09g 30 5      

50.  Doxepinum caps 0.01g          30 50      

51.  Doxepinum caps. 0,025g 30 80      

52.  Etamsylatum amp. 0,125g/ml     
2ml 5 40      

53.  Etamsylatum amp. 0,125g/ml     
2ml 50 130      

54.  Etamsylatum tabl. 0,25g 30 120      

55.  Ethanolum płyn 96%       
0,5l 1 2      

56.  Famotidinum tabl. 0,02g 20 5      

57.  Famotidinum tabl. 0,04g 20 5      

58.  Fluticazone  aer  250mcg   
60d  1 10      

59.  Fluvoxaminum tabl.powl. 0,05g 60 8      

60.  Formoterolum aer  4.5mcq/d    
60 d 1 4      

61.  Formoterolum aer  9mcg/d       
60 d 1 8      

62.  Furazidinum tabl. 0,05g        30 300      

63.  Gancyclovir sodium inj. 0,5g  i.v. 1 10      

64.  Lactobacillus acidophilus pulv.amp amp             50 60      



 

 

65.  Lactobacillus acidophilus forte pulv.fiol fiol. 10 4      

66.  Lactobacillus plantarum caps.  300 40      

67.  

Lactobacillus rhamnosus GG,     
zaw.  5 kropli zawiera 1 mld 

mikroenkapsulowanych żywych 
kultur bakterii LGG  (= 5 mld 
liofilizowanych kultur bakterii 

LGG) 

krople 
d/ustne 

5ml dla 
noworodk

ów od  
pierwszyc

h  dni  
życia,  

niemowlą
t i dzieci 

1 300      

68.  

Lactobacillus rhamnosus, -casei, 
-plantarum, -helveticus, 

Lactococcus lactis, 
Bifidobacterium bifidum, -

breve, -longum,Streptococcus 
thermophilus, vit. C, 

Oligofruktoza, Synbiotyk. 

kaps. 

9 
wyselekcj
onowanyc

h 
szczepów 
żywych 
bakterii 

10 600      

69.  Macrogol pulv. 
Sasz. 74g 48 21      

70.  Magnesii+Kalii /hydroaspartas tabl. 0,25g + 
0,25g 50 150      

71.  Magnesium sulfuricum amp  20%       
2g/10ml 10 180      

72.  Mebendazolum tabl 0.1g           6 8      

73.  Mebeverinum  kaps.p/u
w 0.200g         30 5      

74.  Mesalazinum tabl.doj 0,5g 100 3      

75.  Methyldopa tabl 0.25g          50 60      

76.  Misoprostol tabl. 0.0002g 30 2      

77.  Moclobemide tabl.powl. 0.15g          30 4      



 

 

78.  Molsidominum tabl. 0,002g 30 5      

79.  Molsidominum tabl. 0,004g 30 70      

80.  Mometasonum krem 1mg/g     
15g 1 12      

81.  Mometasonum maść 1mg/g     
15g 1 12      

82.  Mupirocin ung  2%         
15g 1 50      

83.  Nystatinum tabl.doj 500000j.
m.      16 10      

84.  Nystatinum susp 2400000j
m/24ml  1 90      

85.  Nystatinum tab.dopoc
h.  

100000j.
m.      10 50      

86.  Oliwka do masażu wielowit. liq  500ml   1 60      

87.  Ondansetron supp 0.016g 2 4      

88.  Opipramol h/ch draz 0.05g          20 30      

89.  Ornithine aspartate amp.  5g/10ml 10 4      

90.  Ornithine aspartate tabl 0,15g          30 90      

91.  Ornithine aspartate amp  0,5g/5ml      10 10      

92.  Pancuronium bromidum amp  0.004g/2
ml      10 3      

93.  Paracetamolum zaw. 100g 1 50      

94.  Paracetamolum tabl. 0,5g            
blistry 1000 4      

95.  Paracetamolum supp. 0,125g      10 25      

96.  Paracetamolum supp. 0,250g 10 25      



 

 

97.  Paracetamolum supp. 0,050g 10 25      

98.  Paracetamolum supp. 0,500g 10 25      

99.  Paracetamolum fiol. 0,01g/ml  
100ml 10 500      

100.  Paracetamolum R-r 
d/ustny 

0,1g/1ml    
60ml 1 45      

101.  Phospholipidys kaps. 0,3g 50 10      

102.  Potassium chloride  ret. kaps. 
p/uw 0,6g 100 35      

103.  Propranololum tabl. 0,01g 50 45      

104.  Propranololum tabl. 0,04g 50 15      

105.  Propranololum amp. 0,001g/ml 10 20      

106.  Protamine sulphate amp  0.05g/5ml      1 8      

107.  Saccharomyces boulardi kaps. 0,25g 
kaps. 20 70      

108.  Saccharomyces boulardi sasz. 

0,25g 
pr.d/przyg
.zaw.d/ust

n. 

10 100      

109.  Salbutamolum tabl. 0,002g 30 8      

110.  Salbutamolum tabl. 0,004g 25 5      

111.  Salbutamolum liq  2.5mg/2.5
ml   20 25      

112.  Salbutamolum liq  5mg/2.5m
l       20 10      

113.  Salmeterol aer. 25mcg/d          
120d 1 15      

114.  Suxamethonium chloride    0.2g           10 50      



 

 

115.  Test ureazowy 
HELICOBACTER test   1 1300      

116.  Tetanus toxoid amp. 40j.m./0,5
ml 1 25      

117.  Thiethylperazine inj  0.0065g/1
ml     5 5      

118.  Thiethylperazine supp 0.0065g        6 35      

119.  Thiethylperazine tabl.powl.  0.0065g        50 5      

120.  Verapamilum  tabl.powl. 
p/uw 0.12g          40 4      

121.  Verapamilum  tabl.powl. 
p/uw 0.24g          20 4      

122.  Verapamilum  tabl. 
powl. 0,04g 20 45      

123.  Verapamilum  tabl. 
powl. 0,08g 20 40      

124.  Verapamilum  tabl. 
powl. 0,12g 20 20      

125.  Vinpocetinum amp. 0.01g/2ml      10 160      

126.  Vinpocetinum tabl 0,005g 100 260      

127.  Zuclopenthixolum tabl powl 0.01g          100 20      

128.  Zuclopenthixolum tabl powl 0.025g         100 20      

129.  Zuclopenthixolum amp  0.05g/1ml      5 35      

130.  Zuclopenthixolum amp  0.2g/1ml   
i.m.   10 30      

         Wartość netto Wartość brutto  

            
 



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 3 
 
Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 

max. 
Cena  jedn. 

Netto 
Cena jedn. 

Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi  

1.  Ac. ursodeoxycholicum kaps. lub tabl. 0,25g 100 4       
2.  Acebutololum tabl.powl. 0,2g 30 8       
3.  Acebutololum tabl.powl. 0,4g 30 4       
4.  Allopurinol draż. 0,1g 50 35       
5.  Allopurinol draż. 0,3g 30 60       



 

 

6.  Alteplase inj. 0,01g 1 3       
7.  Alteplase inj. 0,02g 1 6       
8.  Alteplase inj. 0,05g 1 4       
9.  Benzaprilum tabl.powl. 0,005g 28 8       

10.  Benzaprilum tabl.powl. 0,01g 28 10       
11.  Betahistinum tabl. 0,008g 30 30       
12.  Betahistinum tabl. 0,016g 60 18       

13.  Bethametason,Clotrimazol,
Gentamicin maść (0,5+10+1)m

g     15g    1 80       

14.  
Bethamethazone diprop.+ 
bethamethazone sodium 

phosph. 
amp. 0,007g/ml 5 20      

 

15.  Buprenorphinum TTS plastry 20mg/1 pla. 5 4       
16.  Buprenorphinum TTS plastry 30mg/1 pla. 5 4       
17.  Buprenorphinum TTS plastry 40mg/1 pla. 5 4       

18.  Carbamazepinum tabl.lub 
tabl.p/uw 0,2g 50 150       

19.  Carbamazepinum tabl.lub 
tabl.p/uw 0,4g ret. 30 30       

20.  Carbamazepinum tabl.lub 
tabl.p/uw 0,6g 50 30       

21.  Carbamazepinum tabl.lub 
tabl.p/uw 0,3g ret.  50 20       

22.  Carbamazepinum sir. 20mg/ml       
250ml 1 4       

23.  Cefazolinum fiol.(pr. d/sporz. 
r-ru) 1,0g 1 6500       

24.  Chlorquinaldolum, 
Metronidazolum tabl.dop. 0,1g+0,25g 10 10       

25.  Chlortetracyclinum maść 3%  10g 1 15       
26.  Citalopramum tabl. powl. 0,02g 28 210       
27.  Clemastinum tabl. 0,001g 30 40       
28.  Clemastinum sir. 0,01g/100ml 1 30       

29.  Clobetasolum maść 0,5mg/g         
25g 1 30       



 

 

30.  Dexamethasone aer. 
0,15mg/ml    

30ml(16,25g
) 

1 30      
 

31.  Dexamethasonum,Tobramy
cinum krople d/oczu (1mg+3mg)/

ml  but.   5ml 1 12       

32.  Dexketoprofenum tabl.powl. 0,025g 30 5       

33.  Dexpantenolum żel d/oczu 0,05g/g       
5g 1 10       

34.  Dimeticonum kaps. 0,05g 100 100       

35.  Dimetindenum maleate krople  1mg/ml     
20ml 1 4       

36.  Dimetindenum maleate żel 30g 1 6       
37.  Diosminum  tabl.powl.    0,5g 60 10       

38.  Diphenoxylati 
h/ch+Atropini sulf. tabl. 2,5mg+25mc

g 20 4       

39.  Eplerenone tabl. 0,025g 30 10       

40.  Erythromycinum opht. maść 0,5%         
3,5g 1 45       

41.  Estradiolum tabl.powl. 0,002g 28 1       
42.  Ethacridine lactate liq. 0,1%    250g 1 15       
43.  Ethacridine lactate tabl. 0,1g 5 12       
44.  Ethacridine lactate żel   5mg/g   30g 1 40       
45.  Etomidatum r-r d/wstrz. 20mg/10ml 5 25       
46.  Ferrous gluconate draż. 23,2mg Fe II 50 5       

47.  Ferrous sulph., Ac.Ascorb.,  
Ac. Folicum. tabl.zm./uw  80mg Fe II 30 80       

48.  Ferrous sulph., 
Ac.Ascorbicum tabl.powl. 100mg Fe 

II/60mg   50 55       

49.  Gabapentin kaps.tw. 0,4g 100 10       
50.  Gabapentin kaps.tw. 0,1g 100 10       
51.  Gabapentin kaps.tw. 0,3g 100 25       

52.  Galantaminum 
hydrobromidum amp. 0,0025g/1ml 10 20       

53.  Galantaminum 
hydrobromidum amp. 0,005g/1ml 10 15       



 

 

54.  Gentamycinum sulf. gutt.opht. 3mg/ml     
5ml 1 20       

55.  Hydrochlorothiazidum tabl 0,0125g 30 10       
56.  Hydrochlorothiazidum tabl 0,025g 30 10       

57.  Hydrocortisonum   amp  0.025g+2ml 
rozp. 5 40       

58.  Hydrocortisonum   amp  0.1g+2ml 
rozp.  5 500       

59.  Hydrocortisonum   tabl 0.02g          20 20       
60.  Hydrocortisonum acetatum krem 1%        15g 1 75       

61.  Hydrocortisonum 
butyratum ung. 0,1%             

15g 1 12       

62.  Hydrocortisonum 
butyratum krem 0,1%     15g 1 12       

63.  Influenza vaccine a-strz. 0,5ml 1 45       

64.  Ipratropinum bromidum aer. 20mcg/daw.    
200d. 10ml 1 60       

65.  Ipratropinum bromidum liq. d/inh            
20ml 1 65       

66.  Iprazochromum tabl. 0,0025g 60 3       
67.  Jecoris aselli oil ung. 20g 1 3       
68.  Jodum liq. 10g r-r spir. 1 12       
69.  Loratadine tabl. 0,01g 60 10       
70.  Mannitolum, Sorbitolum R-r do płukania  3 l 1 50       
71.  Meloxicam tabl. 0,015g 20 4       
72.  Meloxicam tabl. 0,0075g 20 4       
73.  Methyl valerate gutt. 65%        5g 1 4       

74.  Methylrosanilinum chloride sol. 
2% r-r 
wodny   
20ml 

1 15      
 

75.  Methylrosanilinum chloride sol. 2% r-r spir.      
20ml       1 25       

76.  Mianserinum tabl.powl. 0,01g 30 60       
77.  Mianserinum tabl.powl. 0,06g 30 20       
78.  Mianserinum  tabl.powl. 0,03g 30 50       
79.  Oxcarbazepinum tabl.powl. 0,3g 50 8       



 

 

80.  Oxcarbazepinum tabl.powl. 0,6g 50 8       

81.  Oxytetracycl., Hydrocort. 
acet. maść d/oczu 10mg+10mg/

g    3g tuba 1 10       

82.  Oxytetracycl., Hydrocort. 
acet. maść 30mg+10mg/

g   10g 1 210       

83.  Paraffinum liq. 800g 1 20       

84.  Prep. Żelaza dla niemowląt saszetki 
7mg żelaza 

(pirofosforan
) 

30 65      
 

85.  
Prep. Żelaza dla niemowląt 
(żelazo elementarne, olej 

roślinnyMCT) 
zaw. 0,01g/1ml   

100ml 1 5      
 

86.  Prep. Żelaza dla niemowląt 
poniżej 3kg (start) saszetki 

7mg żelaza 
(pirofosforan

), 25mg 
wit.B6, 

20mg wit.C, 
150 µg 

kw.folioweg
o 

30 60      

 

87.  Promazinum draz 0.025g         60 45       
88.  Promazinum draz 0.05g          60 50       
89.  Promazinum draz 0.1g           60 30       
90.  Promethazinum draż. 0,01g 20 10       
91.  Promethazinum draż. 0,025g 20 45       
92.  Promethazinum sir. 150ml 1 5       
93.  Propafenonum amp. 0,07g/20ml 5 4       
94.  Propylothiouracyl tabl. 0,05g 20 4       

95.  Proxymetacain h/ch krople d/oczu 0,5%             
15ml 1 10       

96.  Pyridoxine tabl. 0,05g 50 80       
97.  Pyridoxine amp. 0,05g/2ml 5 10       
98.  Quinapril tabl.powl. 0,005g 30 10       
99.  Quinapril tabl.powl. 0,01g 30 10       
100.  Quinapril tabl.powl. 0,02g 30 60       
101.  Ranitidinum amp. 0,05g/2ml 5 10       



 

 

102.  Ropinirole h/ch tabl.powl. 0,00025g 21 15       
103.  Ropinirole h/ch tabl.powl. 0,001g 21 12       
104.  Selegilinum tabl.powl. 0,005g 60 8       

105.  Simeticonum krople  0,04g/ml    
but.30ml 1 25       

106.  Solcoseryl  opht. żel d/oczu 5g             1 8       

107.  Spir. Etylowy skaż. 
Habitanem 0,5% liq. 0,5%         

1000ml 1 25       

108.  Spir. Kamforowy liq. 800g 1 30       
109.  Spir. Salicylowy liq. 100g 1 6       
110.  Spir. Salicylowy liq. 800g 1 4       

111.  Sulodexide amp. 600 
LSU/2ml 10 2       

112.  Sulpiride caps. 0,05g 24 20       
113.  Sulpiride caps. 0,1g 24 30       
114.  Talcum pulv. 1000g 1 2       

115.  Theophyllinum amp.d/wstrz./inf. 0,02g/1ml       
10ml 5 800       

116.  Thiamazolum tabl.powl. 0,005g 50 20       
117.  Thiamazolum tabl.powl. 0,01g 50 30       
118.  Thiamazolum tabl.powl. 0,02g 50 20       
119.  Thiamine tabl. 0,003g 50 40       
120.  Thiamine tabl. 0,025g 50 210       
121.  Torasemidum tabl. 0,005g 30 25       
122.  Torasemidum tabl. 0,01g 30 15       
123.  Torasemidum amp. 0,02g/4ml 5 10       
124.  Trandolaprilum caps 0,002g 28 4       
125.  Trandolaprilum caps 0,0005g 28 4       
126.  Trazodoni h/ch. tabl.p/uw. 0,15g 20 80       
127.  Vaselinum album maść 1000g          1 10       
128.  Vitaminum F maść 30g 1 40       
129.  Warfarinum tabl. 0,005g 100 10       
130.  Dabigatran etexilate tabl. 0,11 100 2       
131.  Dabigatran etexilate tabl. 0,15 100 2       



 

 

         Wartość netto Wartość brutto   

             
  
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                                ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                              Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 4 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Acetazolamidum tabl. 0,25g 30 4      

2.  Aciclovirum tabl.powl. 0,8g 30 20      

3.  Aciclovirum krem 50mg/g      
4,5g-  5g 1 5      



 

 

4.  Aciclovirum  tabl.powl. 0.4g           30 15      

5.  Albendazole zaw.doust. 0,1g/5ml         
20ml 1 5      

6.  Amisulpiridum tabl. 0,2g 30 10      

7.  Amisulpiridum tabl. 0,4g 30 20      

8.  Atropinum sulfuricum  tabl. 0,00025g 20 30      

9.  Barium sulfuricum susp. 1g/ml                 
200g 1 15      

10.  Benfotiamine+Pyridoxine draż.  30 40      

11.  Bisacodylum tabl.doj. 0,005g 40 15      

12.  Bisoprololum fumarate tabl.powl. 0,0025g 30 260      

13.  Budesonidum aer. 200mcg/d       
200 d. 1 12      

14.  Budesonidum kaps. 400mcg 60 20      

15.  

Budesonidum  *     zgodnie 
z ChPL, wskazanie do 

stosowania u pacjentów z 
zespołem krupu - ostrym 

zapaleniem krtani, 
tchawicy i oskrzeli - 

niezależnie od etiologii  

poj. 0.125mg/ml        
2ml  20 70      

16.  

Budesonidum  *     zgodnie 
z ChPL, wskazanie do 

stosowania u pacjentów z 
zespołem krupu - ostrym 

zapaleniem krtani, 
tchawicy i oskrzeli - 

niezależnie od etiologii  

poj. 0,25mg/ml          
2ml 20 80      

17.  Budesonidum  *     zgodnie 
z ChPL, wskazanie do poj. 0,5mg/ml            

2ml 20 80      



 

 

stosowania u pacjentów z 
zespołem krupu - ostrym 

zapaleniem krtani, 
tchawicy i oskrzeli - 

niezależnie od etiologii  

18.  Carvedilolum tabl. 3,125mg 30 30      

19.  Carvedilolum tabl. 6,25mg 30 80      

20.  Carvedilolum tabl. 0,0125g 30 30      

21.  Carvedilolum tabl. 0,025g 30 25      

22.  Chloramphenicol ung 1%          5g 1 30      

23.  Chloramphenicol ung 2%          5g 1 40      

24.  Clonidinum tabl. 0,075mg 50 30      

25.  Co-Trimoxazole tabl 0,96g 10 130      

26.  Co-Trimoxazole susp 100ml 1 15      

27.  Crotamiton maść 10%           
40g 1 80      

28.  Dabigatran etexilate kaps. 0,11g 180 2      

29.  Dabigatran etexilate kaps. 0,15g 180 2      

30.  Diclofenac sodium + 
Lidocainum inj. 0,075g/2ml 3 160      

31.  Diclofenacum krople 
d/oczu 

1mg/ml         
5ml 1 10      

32.  Diclofenacum żel 10mg/g               
50g 1 15      

33.  Diclofenacum sodium tabl.powl. 0.1g           20 30      

34.  Doxazosinum mesylate tabl 0.001g         30 5      

35.  Doxazosinum mesylate tabl. 0,002g 30 5      



 

 

36.  Doxazosinum mesylate tabl. 0,004g 30 40      

37.  Epoetin beta amp.-strz. 500j.m./0,3
ml 6 80      

38.  Ergotaminum tartaricum  tabl. draż. 0,001g 20 5      

39.  Ergotaminum 
tartaricum+coffeinum draż. 0,5mg/25m

g  12 2      

40.  Fenofibratum kaps. 0,267g 30 15      

41.  Fenoterol hydrobrom.+ 
ipratropinum brom. aer. 10ml    200 

d. 1 10      

42.  Fenoterol hydrobrom.+ 
ipratropinum brom. sol.d/inh. inhal.     

20Ml 1 370      

43.  Fenoterol hydrobromide aer. 10ml             
200 d. 1 20      

44.  Fenoterol hydrobromide amp. 50mcg/ml        
10ml 15 70      

45.  Fenspiridum sir. 150ml 1 12      

46.  Finasteride tabl. 0,005g 30 14      

47.  Fludrocortisonum 
aceticum ung.opht.  0.1%                

3g         1 10      

48.  Flumazenilum amp. 0,1mg/ml          
5ml 5 3      

49.  Fluocinoloni acetonidum maść 0,25mg/1g 1 18      

50.  Fluoxetinum tabl. 0,01g 28 25      

51.  Fluoxetinum  kaps./tabl 0.02g 30 30      

52.  Glucagen hypokit amp. 0,001g 1 2      

53.  Glycerolum liq. 86%     
1000g    1 6      

54.  Glyceryl tinitrate amp. 10mg/5ml 50 15      



 

 

55.  Glyceryl tinitrate amp. 1mg/1ml   
10ml 10 30      

56.  Gutte mentholi gutt. 35g 1 5      

57.  Gutte Waleriani gutt. 35g 1 5      

58.  Hialuronic acid krople do 
oczu 

bez 
konserwant

ów, 
minimsy 

20 3      

59.  Hydroxyzinum sir. 250ml  1 50      

60.  Hydroxyzinum amp. 0,1g/2ml 5 30      

61.  Hydroxyzinum draż./tabl.p
owl. 0,01g 30 200      

62.  Hydroxyzinum draż./tabl.p
owl. 0,025g 30 460      

63.  Ibuprofenum susp. 40mg/ml   
100g 1 50      

64.  Ibuprofenum+Paracetamol
um susp. 

(0,1+0,125)
g/5ml  
100ml 

1 50      

65.  
Inhalator/Nebulizator do 
leku Tiotropium bromide 

w kaps. 

inhalator/n
ebul. 

Inhalator/N
ebulizator 
do leku 

Tiotropium 
w kaps. 

1 12      

66.  Ketoprofenum żel 0,025g/g                    
50g 1 10      

67.  Lacidipine tabl.powl. 0,004g 28 15      

68.  Lanzoprazole caps. 0,03g 28 4      

69.  Levofloxacin tabl. 0,5g 10 10      



 

 

70.  Levomepromazinum t.pow. 0,025g 50 180      

71.  Levomepromazinum amp. 0,025g/1ml 10 20      

72.  Metforminum tabl.powl. 0,85g 30 60      

73.  Metforminum tabl.powl. 1g 30 150      

74.  Metforminum tabl.powl. 0,5g 30 200      

75.  Metforminum  XR tabl.powl.p
/uw. 0,5g 30 40      

76.  Metforminum  XR tabl.powl.p
/uw. 0,75g 30 20      

77.  Miconazoli nitras tabl.dop. 0,1g 15 5      

78.  Nefopamum tabl.powl. 0,03g 20 4      

79.  Neomycinum sulfate ung.opht. 0,5%        
3g 1 50      

80.  Neostigmini methylsulfas amp. 0,0005g/1m
l 10 160      

81.  Nicotinamidum tabl. 0,2g 20 20      

82.  Nitrofural maść 0,2%      
25g 1 30      

83.  Ofloxacinum ung.opht. 0,3%                
3g 1 5      

84.  Perazinum dimaleate tabl. 0,025g 50 120      

85.  Perazinum dimaleate tabl. 0,1g 30 180      

86.  Phenytoinum tabl. 0,1g 60 5      

87.  Phenytoinum natr. amp. 0,25g/5ml 5 2      

88.  Piracetamum kaps.lub 
tabl.powl. 0,4g 60 10      

89.  Piracetamum sasz. 2,4g 30 15      



 

 

90.  Piracetamum liq. 20%     
150ml 1 15      

91.  Povidone maść 10%            
20g 1 25      

92.  Prep. złoż. Alax tabl.draż.  20 40      

93.  Prep. Złoż. Atecortin susp. 5ml 1 12      

94.  Prep. złoż. Boldaloin tabl.                30 40      

95.  Prep. Złoż. Cardiol C krople  40g 1 4      

96.  

Prep. Złoż. 
Cyanocobalamin 

+Lidocaine hydrochloride 
+Pyridoxine +Thiamine 

amp.  5 70      

97.  Prep. złoż. Delacet liq  100g 1 60      

98.  Prep. złoż. Distreptaza supp.  6 10      

99.  Prep. złoż. Hemorectal supp.  10 40      

100.  Prep. Złoż. Krople 
żołądkowe krople  35g T 1 5      

101.  Prep. złoż. Sudocrem unq. 125g 1 15      

102.  Prep. złoż. Tormentiol unq 20g 1 40      

103.  Prep. złoż. Urosept tabl.draż.  60 35      

104.  Prep. złoż. Venescin tabl.draż.  30 30      

105.  Prep. Złoż. Wit.B draż. witaminy z 
gr.B 50 80      

106.  Prep.złoż. 
Benfotiamine+Pyridoxine draż.  30 30      

107.  
Prep.złoż. Spasmalgon 

(Fenpiverini br. 
Metamizolum, Pitofenoni 

R-r 
d/wstrz. 

(0,5g+2mg+
0,02mg)/ml 10 40      



 

 

h.) 

108.  Preparat do utrwalania 
próbek cytologicznych 

płyn w 
aerozolu 150ml 1 2      

109.  Preparat wielowitaminowy krople  10ml           1 5      

110.  Retinoli maść 25g 
ochronna 1 35      

111.  Retinoli liq. 50 000 j/ml         
10ml 1 8      

112.  Ribolflavin draż. 0,003g 50 10      

113.  Rifaxymine kaps.lub 
tabl.powl. 0,2g 28 80      

114.  Risperidone t.pow. 0,001g 20 45      

115.  Risperidone t.pow. 0,002g 20 50      

116.  Risperidone t.pow. 0,003g 20 30      

117.  Risperidone t.pow. 0,004g 20 30      

118.  Spironolactonum tabl. 0,025g 100 70      

119.  Spironolactonum kaps. 0,05g 30 60      

120.  Spironolactonum tabl.powl. 0,1g 20 150      

121.  Sucralfate susp. 1g/5ml          
250ml 1 2      

122.  Sucralfate tabl. 1g 50 2      

123.  Sugammadex fiol. 0,2g/2ml 10 1      

124.  Sulfaguajacolum sir 125g 1 5      

125.  Sulfasalazinum tabl.powl. 0,5g 50 10      

126.  Sulfasalazinum   EN tabl.powl. 0,5g 100 12      



 

 

127.  Sulfathiazole silver krem 2%        40g         1 160      

128.  Sulfathiazole silver krem 2%       
400g        1 65      

129.  Tamsulosin kaps. 0,4mg 30 15      

130.  Tetrabonatum sodium liq  10g            1 150      

131.  Theophylline long kaps.zm/u
w 0,2g           30 7      

132.  Theophylline long kaps.zm/u
w 0,3g 30 8      

133.  Theophylline retard tabl.powl. 
p/uw 0.25g          30 4      

134.  Theophylline retard tabl.powl.  0.15g          50 20      

135.  Theophylline retard tabl.powl.  0.3g 50 20      

136.  Thioctic acid inj. 0,6g 10 2      

137.  Thioctic acid tabl.powl. 0,6g 30 2      

138.  Tiotropium bromide kaps. 0,018mg 90 4      

139.  Tocoferolum krople  0,3g/ml  
10ml 1 10      

140.  Topiramatum tabl.powl. 0,05g 28 25      

141.  Topiramatum tabl.powl. 0,1g 28 5      

142.  Trimebutin maleate tabl.powl. 0,1g 100 4      

143.  Trimebutin maleate susp. 250ml  1 2      

144.  Tuberculin fiol. 2TU/0,1ml      
1,5ml 10 1      

145.  Urapidil amp. 0,025g/5ml 5 60      

146.  Vaccinum Hepatitis B a-strz./fiol. 20mcg/1ml 1 40      



 

 

147.  Vecuronium bromidum fiol. 0,01g 10 10      

148.  Vecuronium bromidum amp. 0,004g + 
1ml rozp. 10 20      

149.  Xylomethazolinum krople 
d/nosa 

0,1%      
10g 1 40      

150.  Xylomethazolinum  krople 
d/nosa 

0.05%     
10g 1 20      

151.  Zinc oxide, Talc, Menthol liq. 100g 1 15      

152.  Zincum oxydatum ung. 20g 1 10      

153.  Zincum oxydatum pasta 25%       
1kg  1 8      

154.  Ziprasidonum kaps. 0,08g 56 4      

         Wartość netto Wartość brutto  

            
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 



 

 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  

                               ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                          Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                                (podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 5 
 
Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 

max. 
Cena  jedn. 

Netto 
Cena jedn. 

Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi  

1.  Aciclovirum inj. 0,25g 10 10       
2.  Aciclovirum inj. 0,5g 10 20       
3.  Aluminium acetotartrate gel 1%  75g 1 190       
4.  Ambroxoli h/ch amp. 0,015g 5 30       



 

 

5.  Amoxicillinum 

tabl.rozp
uszczalne 

lub 
rozprasza

lne 

0,5g 16 20      

 

6.  Amoxicillinum 

tabl.rozp
uszczalne 

lub 
rozprasza

lne 

0,75g 16 30      

 

7.  Amoxicillinum 

tabl.rozp
uszczalne 

lub 
rozprasza

lne 

1g 16 250      

 

8.  Amoxicillinum + 
Clavulanic acid tabl. 0,5g+0,125

g 14 180       

9.  Amoxicillinum + 
Clavulanic acid tabl. 0,85g+0,12

5g 14 200       

10.  Amoxycillin + 
Ac.clavulanicum zaw. 0,457g/5ml   

35ml 1 30       

11.  Bromocriptinum mesylate tabl. 0,0025g 30 10       

12.  Carbidopaminum, 
levodopaminum tabl. 25/250  

(mg) 100 5       

13.  Carbidopaminum, 
levodopaminum tabl. 25/100  

(mg) 100 5       

14.  Clindamycin amp. 0,3g / 2ml 5 50       
15.  Clindamycin fiol. 0,6g / 4ml 5 70       
16.  Clindamycin caps. 0,3g 16 70       

17.  Diclofenacum  sodium kaps.zm/
uw. 0,075g 20 50       

18.  Diclofenacum sodium tabl.zmo
d./uw 0.15g           20 50       

19.  Diclofenacum sodium tabl.powl
.doj. 0,05g 30 90       

20.  Dobutaminum  h/ch   amp.lub 
fiol. 0.25g / 5ml 1 50       



 

 

21.  Epoetinum alfa 
rr 

d/wstrz.a
-strz. 

4000j.m./0,
4ml 6 2      

 

22.  Ferric hydroxide 
polymaltose complex amp. 0,1g / 2ml 50 40       

23.  Ferric hydroxide 
polymaltose complex sir. 

0,05g 
Fe/5ml   

but.100ml  
1 10      

 

24.  Ferric hydroxide 
polymaltose complex tabl. 0,1g 30 5       

25.  Ketoprofenum caps. 0,05g 30 200       
26.  Ketoprofenum im, iv 0,1g / 2ml 10 600       
27.  Ketoprofenum tabl. 0,1g 30 200       
28.  Ketoprofenum caps. 0,15g 30 15       
29.  Levofloxacin fl          
30.  Linezolid inj. 0,6g/300ml 1 100       
31.  Lisinopril tabl. 0,005g 30 12       
32.  Lisinopril tabl. 0,01g 30 20       
33.  Lisinopril tabl. 0,02g 30 15       
34.  Metildigoxinum    tabl. 0,0001g 30 8       
35.  Pantoprazolum tabl. doj. 0,02g 28 2200       
36.  Pantoprazolum tabl. doj. 0,04g 28 50       
37.  Pefloxacin tabl. 0,4g 10 5       

38.  Piperacillinum / Tazobatam pulv.x 1 
fiol.   4,5g 10 40       

39.  Vancomycin  *  r-r d/inf.i 
p.o fiol. 0,5g 1 300       

40.  Vancomycin  *  r-r d/inf.i 
p.o fiol. 1g 1 450       

41.  Voriconazole fiol. 0,2g 1 40       
         Wartość netto Wartość brutto   

             
  

 



 

 

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                  ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                             Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
   

Pakiet 6 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Ac. Acetylosalicylicum tabl. powl. 0,075g  60 450      

2.  Ac. Acetylosalicylicum tab.doj. 0,15g  60 80      

3.  Ac. Acetylosalicylicum tab.doj. 0,5g 20 10      

4.  Ac. Acetylosalicylicum tabl. 0,3g 20 40      



 

 

5.  Ac. Ascorb., Rutoside, 
Salicylamid draż. 

0,1g+0,
005g+0,

3g 
20 25      

6.  Amikacin sulphate R-r 
d/wstrz./inf. 

0,25g/2
ml 1 100      

7.  Amikacin sulphate R-r 
d/wstrz./inf. 

0,5g/2m
l 1 300      

8.  Amikacin sulphate R-r 
d/wstrz./inf. 

1,0g/4m
l 1 100      

9.  Amikacin sulphate krople 
d/oczu 

0,3%      
5ml 1 10      

10.  Antazolinum mesylas amp. 0,1g/2m
l 10 75      

11.  Atropinum sulfuricum  amp. 0,0005g
/1ml 10 15      

12.  Atropinum sulfuricum  amp. 0,001g/
1ml 10 190      

13.  Bupivacainum h/ch amp. 0,5%     
10ml 10 60      

14.  Bupivacainum h/ch Spinal 
amp. - 

op.zewn.nie
jał 

0,5%              
4ml  5 120      

15.  Ceftazidime * fiol. 0,5g 1 100      

16.  Ceftazidime * fiol. 1,0g 1 110      

17.  Cefuroximum fiol. 1,5g 1 5000      

18.  Cefuroximum  fiol. 0,75g   1 300      

19.  Cefuroximum    tabl.powl./t
abl.draż. 0,5g 10 110      

20.  Cefuroximum   * 
Zamawiający wymaga, fiol. 0,25g   1 50      



 

 

aby lek miał wskazania do 
stosowania od 1-ego dnia 

życia 

21.  Chlorpromazinum amp. 0,025g/
5ml 5 25      

22.  Chlorpromazinum amp. 0,05g/2
ml 10 10      

23.  Ciprofloxacinum tabl.powl. 0,25g 10 40      

24.  Ciprofloxacinum tabl.powl. 0,5g 10 350      

25.  Ciprofloxacinum fl.   r-r 
d/infuzji 

2mg/ml     
50ml 1 800      

26.  Ciprofloxacinum fl.   r-r 
d/infuzji 

2mg/ml   
100ml 1 9000      

27.  Clemastinum amp. 0,002g/
2ml 5 15      

28.  Dopaminum h/ch amp. 
1%        

0,05g/5
ml 

10 10      

29.  Dopaminum h/ch amp. 
4%          

0,2g/5m
l 

10 120      

30.  Ephedrinum h/ch amp. 0,025g/
1ml 10 60      

31.  Fentanylum amp  50mcg/
ml 2ml   50 160      

32.  Haloperidolum amp. 0,05g/1
ml 5 35      

33.  Haloperidolum tabl. 0,001g 40 300      

34.  Haloperidolum tabl. 0,005g 30 100      

35.  Haloperidolum amp. 0,005g/ 10 120      



 

 

ml 

36.  Haloperidolum gutt. 10ml 1 10      

37.  Linezolid worek 0,6g/30
0ml 1 50      

38.  Loperamidum tabl. 0,002g 30 160      

39.  Metoclopramidum h/ch tabl. 0,01g 50 50      

40.  Metoclopramidum h/ch amp. 0,01g/2
ml 5 750      

41.  Morphini sulfas  Spinal inj. 2mg/2m
l  Spinal 10 5      

42.  Morphini sulphas  inj  10mg/m
l       10 100      

43.  Morphini sulphas  inj  20mg/m
l        10 30      

44.  Natrium bicarbonicum amp. 8,4%     
20ml 10 110      

45.  Natrium chloratum amp.  
(poliet.) 

9mg/ml    
10ml 100 380      

46.  Natrium chloratum amp.  
(poliet.) 

9mg/ml     
5ml 100 20      

47.  Natrium chloratum amp.  
(poliet.) 

10%      
10ml 100 30      

48.  Olanzapinum tabl powl 0,005g 30 180      

49.  Olanzapinum tabl powl 0,01g 30 250      

50.  Omeprazole kaps.    0,02g 28 1600      

51.  Omeprazole kaps.    0,02g 28 1500      

52.  Pentoxifyllinum amp. 0,3g              
15ml 10 80      



 

 

53.  Pentoxifyllinum tabl./t.powl.
o p/uw 0,4g 60 80      

54.  Piracetamum tabl. 0,8g  60 15      

55.  Piracetamum tabl. 1,2g  60 160      

56.  Piracetamum amp. 
0,2g/1m

l          
5ml 

12 5      

57.  Piracetamum amp. 
0,2g/1m

l        
15ml 

4 10      

58.  Piracetamum fl. szkl. 12g/60
ml 1 60      

59.  Sulfacetamidum natrium gutt. 10%            
0,5ml 12 50      

60.  Sulfacetamidum natrium gutt. 10%   2 
x 5ml 1 5      

61.  Timololum gutt. 
2,5mg/

ml        
5ml    

1 4      

62.  Timololum gutt. 5mg/ml           
5ml    1 4      

63.  Tramadol + Paracetamol                                                 
37,5mg 

+ 
325mg 

60 130      

64.  Tramadolum amp. 0,1g/2m
l 5 450      

65.  Tramadolum amp. 0,05g/m
l 5 1300      

66.  Tramadolum kaps. 0,05g  20 220      

67.  Tramadolum gutt. 0,1g/ml    1 60      



 

 

10ml 

68.  Tramadolum gutt. 0,1g/ml    
96ml 1 4      

69.  Tramadolum tabl.powl. 100mg 30 40      

70.  Tropicamidum krop.d/oczu 5mg/ml     
(2x5ml)  1 15      

71.  Tropicamidum krop.d/oczu 
10mg/m

l    
(2x5ml)   

2 20      

* Leki  zawierające substancję czynną o tej samej nazwie międzynarodowej - od jednego 
producenta.   Wartość netto Wartość brutto  

            
 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 



 

 

Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                                  ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 7  
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Albumin human amp. 20%      
10ml 1 30      

2.  Aqua pro injectione amp. 10ml 100 15      

3.  Baclofenum tabl. 0,01g 50 30      

4.  Baclofenum tabl. 0,025g 50 15      



 

 

5.  Calcium chloratum amp. 100mg/ml  
10ml 10 15      

6.  Co-Trimoxazole amp  0.48g/5ml      10 120      

7.  Cyanocobalaminum amp. 100mcg/m
l 10 5      

8.  Cyanocobalaminum amp. 1000mcg/
2ml 5 75      

9.  Diazepamum amp. 0,01g/2ml 5 20      

10.  Diazepamum amp. 0,01g/2ml 50 55      

11.  Enalapril maleatum tabl. 0,005g 60 20      

12.  Enalapril maleatum tabl. 0,01g  60 20      

13.  Enalapril maleatum tabl. 0,02g 60 10      

14.  Epinephrinum amp. 0,001g/ml 10 110      

15.  Formoterolum 
proszek 
d/inh.ka

ps. 
0,012mg 60 12      

16.  Furosemidum tabl. 0,04g 30 300      

17.  Heparinum sodium amp. 25 tys. 
j.m./5ml 10 35      

18.  Hydrochlorothiazide+ 
amiloridi tabl. 0,055g 50 15      

19.  Hydrochlorothiazide+ 
amiloridi tabl. 0,0275g 50 5      

20.  Ibuprofenum czopki 0,06g 5 50      

21.  Ibuprofenum czopki 0,125g 5 50      

22.  Ibuprofenum 
tabl.po
wl.lub 
tabl.dra

0.2g           10 1000      



 

 

ż. 

23.  Indapamidum tabl. 0,0025g 20 90      

24.  Kalium chloratum amp./fio
l. 

15%       
10ml 50 40      

25.  Lignocainum h/ch amp  1%          
2ml 10 220      

26.  Lignocainum h/ch amp. 2%         
20ml 5 45      

27.  Lignocainum h/ch amp. 2%          
2ml 10 50      

28.  Lignocainum h/ch c. 
noradrenalini amp. 2%          

2ml 10 10      

29.  Metamizole sodum amp. 1g/2ml 5 900      

30.  Metamizole sodum amp. 2,5g/5ml 5 1350      

31.  Metamizole sodum tabl. 0,5g 12 350      

32.  Metoprololum succinate tabl. 
p/uw 0.025g         28 20      

33.  Metoprololum succinate tabl. 
p/uw. 0,05g 28 200      

34.  Metoprololum succinate tabl. 
p/uw. 0,1g 28 15      

35.  Metoprololum tartate tabl. 0,05g 30 240      

36.  Metoprololum tartate tabl. 0,1g 30 10      

37.  Metronidazolum amp. 0,1g/20ml 10 5      

38.  Metronidazolum tabl. 0,25g 20 280      

39.  Metronidazolum tabl.dop
. 0,5g 10 30      



 

 

40.  Metronidazolum    butelka 
stojąca z dwoma portami butelka 0,5g/100m

l 1 10000      

41.  Midazolamum amp. 5mg/5ml 10 12      

42.  

Midazolamum    *** 
(Zamawiający wymaga, 

aby lek  posiadał w swoim 
składzie edetynian sodu, 

zapobiegający 
powstawaniu osadów w 
wyniku wytrącania się 

produktów interakcji szkła 
z płynem ampułkowym, 

dzięki czemu okres 
trwałości do użycia 

wynosi 5 lat) 

amp  5mg/1ml 10 120      

43.  Naloxonum h/ch amp. 400mcg/m
l 10 60      

44.  Norepinephrinum tartrate amp. 0,001g/ml 10 15      

45.  Norepinephrinum tartrate amp. 0,004g/4m
l 5 240      

46.  Papaverinum h/ch amp. 0,04g/2ml 10 80      

47.  Phytomenandionum amp. 0,01g/ml 10 135      

48.  Prep. Złoż. Dicortineff susp. 5ml 1 45      

49.  Propafenonum h/ch tabl. 0,15g 60 15      

50.  Propafenonum h/ch tabl. 0,3g 20 10      

51.  Propofolum fiol. 1%         
0,2g/20ml 5 650      

52.  Ranitidinum tabl.po
wl. 0,15g  60 25      

53.  Ranitidinum fl. 0,05%          1 350      



 

 

100ml 

54.  Salbutamolum amp. 0,5mg/ml 10 20      

55.  Simvastatinum tabl.po
wl. 0,02g 28 150      

56.  

Tetanus immunoglobulin 
* znajduje się w 

aktualnym wykazie 
produktów leczniczych 

dopuszczonych do obrotu 
na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiada kartę 

charakterystyki. 

a-strz. 250j.m./ml 1 20      

57.  Tinidazolum tabl.po
wl. 0,5g 4 5      

         Wartość netto Wartość brutto  

            
 
 
 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 
  Treść oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 



 

 

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                        ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                    Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 
 
Pakiet 8 

 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto Uwagi 

1.  Omeprazole 
Fiol.(rozpuszczalny nie tylko 

w roztworze glukozy, 
również w innych płynach)  

0,04g  
iv. 1 3000      

2.  Pantoprazole fiol. 0,04 iv. 1 8100      

         Wartość 
netto 

Wartość 
brutto  



 

 

            
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                     ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 9 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Amlodipinum+Indapaminu
m+Perindoprilum tabl.powl.  (5+1,25

+5)mg 90 2      

2.  Amlodipinum+Indapaminu
m+Perindoprilum tabl.powl.  (5+1,25

+10)mg 90 2      

3.  Amlodipinum+Indapaminu
m+Perindoprilum tabl.powl.  (10+2,5

+5)mg 90 2      



 

 

4.  Amlodipinum+Indapaminu
m+Perindoprilum tabl.powl.  (10+2,5

+10)mg 90 2      

5.  Gliclazidum tabl.zm.u
w 0,06g 60 55      

6.  Indapamidum tabl.powl.
p/uw. 0,0015g 90 70      

7.  Indapamidum+Amlodipinu
m 

tabl.zm./u
w. 

1,5mg+
5mg 90 5      

8.  Indapamidum+Amlodipinu
m 

tabl.zm./u
w. 

1,5mg+
10mg 90 5      

9.  Ivabradinum tabl.powl.  0,005g 112 2      

10.  Ivabradinum tabl.powl.  0,0075g 112 2      

11.  Perindoprilum 
arg.+Amlodipinum tabl.   5mg+ 

5mg 90 10      

12.  Perindoprilum 
arg.+Amlodipinum tabl.  

 
5mg+10

mg 
90 10      

13.  Perindoprilum 
arg.+Amlodipinum tabl.  10mg+ 

5mg 90 10      

14.  Perindoprilum 
arg.+Amlodipinum tabl.  10mg+1

0mg 90 10      

15.  Perindoprilum 
arg.+Indapaminum tabl.powl.  2,5mg+

0,625mg 90 5      

16.  Perindoprilum 
arg.+Indapaminum tabl.powl.  5mg+1,

25mg 90 5      

17.  Perindoprilum 
arg.+Indapaminum tabl.powl.  10mg+2

,5mg 90 5      

18.  Perindoprilum argininum tabl.powl.  0,005g 90 70      

19.  Perindoprilum argininum tabl.powl.  0,01g 90 50      



 

 

20.  Tianeptinum natricum tabl.powl.  0,0125g 90 5      

21.  Trimetazidinum tabl. 0,035g 90 45      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                      ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                 Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                        (podpis osoby upoważnionej) 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 10   

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Amoxycillin + Ac.clavulanicum tabl. 0,25g 
+0,125g 21 20      

2.  Amoxycillin + Ac.clavulanicum fiol. 2,0g+0,2
g 1 50      

3.  Amoxycllinum tabl. 0,25g 16 20      

4.  Ampicillin fiol. 1g 1 1900      

5.  Ampicillin fiol. 2g 1 320      

6.  Ampicillinum, Sulbactam fiol. 1,5g 1 100      



 

 

7.  Benzylpenicillin potassium inj. 1 000 
000j.m. 1 110      

8.  Benzylpenicillin potassium inj. 3 000 
000j.m. 1 70      

9.  Benzylpenicillin potassium inj. 5 000 
000j.m. 1 70      

10.  Benzylpenicillin proc. inj. 1,2mln 1 1400      

11.  Cefalexinum caps. 0,5g 16 40      

12.  Cefalexinum caps. 0,25g 12 25      

13.  Cefalexinum susp. 0,25g/5m
l      60ml 1 15      

14.  Cefamandole fiol. 1g 1 300      

15.  Cefotaximum fiol. 1g 1 2200      

16.  Ceftriaksonum * od pierwszego 
dnia życia fiol. 1g 1 5000      

17.  Cefuroximum zaw. 0,25g/5m
l  50ml 1 10      

18.  Clarithromycinum gran.za
w.d/us. 

0,125g/5
ml       

60ml 
1 15      

19.  Clarithromycinum gran.za
w.d/us. 

0,25g/5m
l       

60ml 
1 20      

20.  Clarithromycinum tabl. 0,25g 14 15      

21.  Clarithromycinum fiol. 0,5g             
20ml 1 90      

22.  Clarithromycinum tabl. 0,5g 14 35      

23.  Cloxacillinum fiol. 1g 1 300      



 

 

24.  Cloxacillinum tabl.po
wl. 0,5g 16 70      

25.  Colistimethanum natr. fiol. 1mln j.m. 20 30      

26.  Dexamehasone, Neomycinum aer. 
0,01%     
16,25g  
(30ml) 

1 25      

27.  Doxycyclinum amp. 0,02g/ml            
5ml 10 45      

28.  Doxycyclinum caps. 0,1g 10 170      

29.  Erythromycinum   fiol. 0,3g  1 60      

30.  Erythromycinum cyclocarbonate tabl. 0,25g 16 20      

31.  Gentamycin sulphate 
r- r 

d/nfuzj
i 

1mg/ml            
80ml 10 250      

32.  Gentamycin sulphate amp. 0,04g/am
p. 10 30      

33.  Gentamycin sulphate amp. 0,08g/am
p. 10 80      

34.  Imipenem fiol. 0,5g i.v. 10 25      

35.  Lincomycinum 
r-r 

d/wstrz
i inf. 

0,3g/ml           
2ml 1 200      

36.  Meropenem fiol. 

0,5g 
(stabilnoś

ć po 
rozpuszc

zeniu 
powyżej 

1 h, 
leczenie 
pacjentó

10 45      



 

 

w z 
bakterie

mią, 
potwierd
zone w 
ChPL) 

37.  Meropenem fiol. 

1g   
(stabilnoś

ć po 
rozpuszc

zeniu 
powyżej 

1 h, 
leczenie 
pacjentó

w z 
bakterie

mią, 
potwierd
zone w 
ChPL) 

10 20      

38.  Meropenem fiol. 0,5g  10 25      

39.  Meropenem fiol. 1g 10 60      

40.  Neomycinum sulfate aer. 5mg/g              
55ml 1 35      

41.  Oxytetracyclinum, hydrocort.  aer. 
1,67+5 
(mg)       
55ml 

1 30      

42.  Piperacillinum / Tazobatam 
pulv. x 
1 fiol.  
50 ml 

2,25g 10 35      

43.  Rifampicinum, Isoniazidum caps. 0,3g+0,1
5g 100 2      



 

 

44.  Roxitromycinum tabl. 0,15g 10 5      

45.  Sultamicillin tabl. 0,375g 12 10      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

    Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu X:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu X:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                          ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                       Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby upoważnionej) 



 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 11 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Acetylocysteinum sasz. 200mg/5
g 20 5      

2.  Adenosinum fiol. 0,006g        
2ml 6 3      

3.  Amiodarone h/ch tabl 0,2g 30 15      

4.  Amiodarone h/ch amp  0.15g         6 200      



 

 

3ml 

5.  Amlodipinum tabl. 0,05g 30 110      

6.  Amlodipinum tabl. 0,01g 30 225      

7.  Atenololum tabl. 0,025g 60 8      

8.  Atenololum tabl. 0,05g 30 5      

9.  Betaxolol h/ch tabl. 0,02g 28 20      

10.  Bisoprolol fumarate tabl.po
wl. 0,005g 30 140      

11.  Bisoprolol fumarate tabl.po
wl. 0,01g 30 50      

12.  Chlorprothixenum tabl 
powl 0,015g 50 80      

13.  Chlorprothixenum tabl 
powl 0.05g          50 40      

14.  Clopidogrelum tabl.po
wl. 0,075g 84 40      

15.  Clorazepate dipotassium caps. 0.005g 30 5      

16.  Clorazepate dipotassium caps. 0.01g 30 5      

17.  Dextromethorphan 
h/bromide tabl 0,015g 10 15      

18.  Dinoprostum amp. 0,005g/1
ml 5 15      

19.  Drotaverine h/ch amp  0.04g/2m
l 5 1500      

20.  Drotaverine h/ch tabl 0.08g 20 110      

21.  Drotaverine h/ch tabl 0.04g 20 200      

22.  Enoxaparin sodium * amp.- 20mg/0,2 10 25      



 

 

strz.  ml  

23.  Enoxaparin sodium * amp.-
strz.  

40mg/0,4
ml  10 750      

24.  Enoxaparin sodium * amp.-
strz.  

60mg/0,6
ml  10 300      

25.  Enoxaparin sodium * amp.-
strz.  

80mg/0,8
ml 10 25      

26.  Enoxaparin sodium * fiol. 

300mg/3
ml + 

zestaw(str
zykawki 
10szt.+M
ini-Spike 

1szt.) 

1 250      

27.  Ins. glulisine R-r 
d/wstrz. 

100j.m./
ml 

wstrz.a 3 
ml 

SoloStar 

5 20      

28.  Ins.glargine R-r 
d/wstrz. 

100j.m./
ml 

wstrz.a 3 
ml 

SoloStar 

5 15      

29.  Ins.glargine R-r 
d/wstrz. 

450j.m./1
,5ml  

wstrz. 
SoloStar 

10 15      

30.  Ins.injectio neutralis, 
Ins.isophanum 

R-r 
d/wstrz. 

100j.m./
ml 

wstrz.a 3 
ml 

SoloStar 

5 8      



 

 

31.  Insulin humanum R-r 
d/wstrz. 

100j.m./
ml 

wstrz.a 3 
ml  

SoloStar 

5 20      

32.  Insulin humanum 
isophanum 

R-r 
d/wstrz. 

100j.m./
ml 

wstrz.a 3 
ml 

SoloStar 

5 10      

33.  Isosorbide mononitrate tabl.p/u
w 0,06g ret. 30 45      

34.  Isosorbide mononitrate tabl.p/u
w 0.1g ret. 30 16      

35.  Isosorbide mononitrate tabl. 
powl. 0,01g 60 15      

36.  Isosorbide mononitrate tabl 0.02g 60 12      

37.  Isosorbide mononitrate tabl. 
powl. 0.04g 30 12      

38.  Levofloxacinum fiol. 0,5g/100
ml 1 100      

39.  Losartanum tabl.po
wl. 0,05g 30 60      

40.  Oxybutynin h/ch tabl. 0,005g 30 18      

41.  Ramiprilum tabl. 0,0025g 28 160      

42.  Ramiprilum tabl. 0.005g 28 210      

43.  Ramiprilum tabl. 0.01g 28 440      

44.  Sodium polystyrene 
sulfonate pulv. 454g 1 2      

45.  Sotalolol h/ch tabl 0.04g 60 20      



 

 

46.  Sotalolol h/ch tabl 0.08g 30 30      

47.  Spiramycinum tabl. 3 000 
000j. 10 10      

48.  Teicoplaninum fiol. 0,2g 1 20      

49.  Teicoplaninum fiol. 0,4g 1 20      

50.  Tiapridum tabl. 0,1g 20 35      

51.  Tranexamicc acid tabl. 0.5g 20 20      

52.  Tranexamicc acid amp. 0,1g  5 310      

53.  Valproic Ac. * amp.  0.4g/4ml      4 5      

54.  Valproic Ac. * sir  
0,2882g/5

ml  
150ml 

1 8      

55.  Valproic ac.* +Valproate 
natr. tabl. 0.3g 30 390      

56.  Valproic ac.* +Valproate 
natr. tabl. 0.5g 30 700      

57.  Valproic ac.* +Valproate 
natr. sasz. 

0.1g   
granulat 

sasz. 
30 30      

58.  Valproic ac.* +Valproate 
natr. sasz. 

0,25g      
granulat 

sasz. 
30 25      

59.  Vigabatrinum tabl.po
wl. 0,5g 100 3      

* Leki  zawierające substancję czynną o tej samej nazwie międzynarodowej - od jednego producenta.  Wartość netto Wartość brutto  

     
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 



 

 

…........................................................................................................................................................................................…........................................... 
(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                        ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                  Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                         (podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 12 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Atracurium amp  0.025g/2.5ml 5 15      

2.  Atracurium amp  0.05g/5ml 5 15      

3.  Bisacodyl supp 0.01g 5 180      

4.  Cisatracurium amp 5mg/2,5ml 5 120      

5.  Cisatracurium amp 10mg/5ml 5 200      

6.  Clotrimazolum krem 20g 1 60      



 

 

7.  Clotrimazolum tabl.dop
. 0,1g 6 15      

8.  Diclofenac sodium supp 0.1g 10 250      

9.  Ferrous sulphate draz 0.325g 30 220      

10.  Fluticasone, Salmeterol aer. 25/125mcg 120d 1      

11.  Fluticasone, Salmeterol aer. 25/250mcg 120d 1      

12.  Heparinum sodium krem 300j.m.            
20 g 1 25      

13.  Lithium tabl. 0,25g 60 30      

14.  Mivacurii chloridum amp. 0,002g/1ml        
5ml 5 80      

15.  Nitrazepamum tabl 0.005g 20 40      

16.  Oxazepamum tabl 0.01g 20 8      

17.  Phenylbutazone supp. 0,25g 5 15      

18.  Phenylbutazone ung  5%                  
30g 1 90      

19.  Potassium chloride tabl 0.75g 
prolong.  30 550      

20.  Salbutamolum aer. 100mcg/d        
200d 1 18      

21.  Theophyllinum tabl 0.1g 30 15      

22.  Theophyllinum tabl 0.3g 50 300      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 



 

 

…........................................................................................................................................................................................…........................................... 
(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                   ............................................................. 
                                                                                                                                                                                               Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
  Pakiet 13 

 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Alprazolam tabl 0.25mg         30 45      

2.  Alprazolam tabl 0.5mg          30 10      

3.  Clonazepam tabl 0.0005g        30 35      

4.  Clonazepam tabl 0.002g         30 35      

5.  Clonazepam amp  1mg/1ml        10 25      



 

 

6.  Diazepamum tabl 0.002g 20 140      

7.  Diazepamum tabl 0.005g 20 750      

8.  Diazepamum fl. 
0,005g/2,

5ml 
d/odb. 

5 15      

9.  Diazepamum fl. 0,01g/2,5
ml d/odb. 5 10      

10.  Estazolam tabl 0.002g         20 15      

11.  Fentanylum plast. 50mcg/h,
plas. 5 5      

12.  Fentanylum plast. 75mcg/h,
plas. 5 5      

13.  Fentanylum plast. 100mcg/h
,plas. 5 5      

14.  Ketaminum  fiol 50mg/ml 
10ml 5 5      

15.  Ketaminum fiol. 10mg/ml 
20ml 5 5      

16.  Lorazepam tabl 0.001g         25 80      

17.  Lorazepam tabl 0.0025g         25 20      

18.  Lormetazepam tabl 0.5mg          20 4      

19.  Lormetazepam tabl 0.001g         20 60      

20.  Medazepam tabl 0,01g 20 2      

21.  Midazolamum tabl 0.0075g        10 190      

22.  Midazolamum tabl 0.015g         100 5      

23.  Morphini sulphas     
tabl.po
wl.lub 
kaps.p/

0,01g  20 5      



 

 

uw 

24.  Morphini sulphas     

tabl.po
wl.lub 
kaps.p/

uw 

0,03g 20 5      

25.  Morphini sulphas     

tabl.po
wl.lub 
kaps.p/

uw 

0,06g  20 5      

26.  Morphini sulphas      

tabl.po
wl.lub 
kaps.p/

uw 

0,02g  60 3      

27.  Oxycodonum amp. 0,01g/ml 10 120      

28.  Pentazocinum  amp  0,03g/1m
l 10 2      

29.  Pethidinum amp  0.05g/1m
l      10 10      

30.  Pethidinum amp  0.1g/2ml     10 20      

31.  Phenobarbitalum tabl. 0.015g         10 15      

32.  Phenobarbitalum tabl. 0.1g           10 10      

33.  Phenobarbitalum supp. 0.015g   10 10      

34.  Remifentanil pulv. do 
inj./inf. 1mg 5 5      

35.  Remifentanil pulv. do 
inj./inf. 2mg 5 5      

36.  Temazepamum tabl. 0.01g          20 10      

37.  Zolpiclone tabl 
powl 0.0075g        20 400      



 

 

38.  Zolpidem tabl. 0,01g 20 5      

         Wartość netto Wartość brutto  

            
 

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

   
  Treść oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                         ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                   Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby upoważnionej) 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 14 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość  brutto Uwagi 

1.  Nadroparinum calcicum amp.-strz.  0.3ml           
2850j.m. 10 180      

2.  Nadroparinum calcicum amp.-strz.  0.4ml           
3800j.m. 10 90      

3.  Nadroparinum calcicum amp.-strz.  0.6ml        
5700j.m. 10 150      



 

 

4.  

Nadroparinum calcicum + 
strz.precyzyjne 
tuberkulinówki 

100szt+Mini-Spike 10szt. 

fiol. 
5ml         

9500j.m.
/1ml 

10 150      

         Wartość netto Wartość  brutto  

            
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIV:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                                ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej) 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 15 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Ac. mefenamicum tabl. 0,25g 30 4      

2.  Dexamethasone tabl. 0,5mg 20 10      

3.  Dexamethasone tabl. 0,001g 20 140      



 

 

4.  Dexamethasone sodium 
phosphate amp  0.004g/

1ml     10 480      

5.  Dexamethasone sodium 
phosphate amp  

0.004g/
1ml a 
2ml 

10 200      

6.  Donepezilum tabl.po
wl. 0,005g 28 15      

7.  Donepezilum tabl.po
wl. 0,01g 28 20      

8.  Dorzolamide+Timolol krople 
d/oczu 

(20+5)
mg/ml 

5ml 
1 10      

9.  Dorzolamidum krople 
d/oczu 

0,02g/m
l         

5ml 
1 10      

10.  Escitalopram tabl. 
powl. 0,01g 28 30      

11.  Escitalopram tabl. 
powl. 0,015g          28 10      

12.  Filgrastimum a-strz. 

0,3mg/1
ml (30 

mln 
j.m/0,5

ml) 

1 25      

13.  Filgrastimum a-strz. 

0,96mg/
ml (48 

mln 
j.m./0,8

ml) 

1 60      

14.  Glimepirydum tabl. 0,001g 30 10      

15.  Glimepirydum tabl. 0,002g 30 20      



 

 

16.  Glimepirydum tabl. 0,003g 30 15      

17.  Glimepirydum tabl. 0,004g 30 15      

18.  Hymecromonum tabl. 0,2g 50 3      

19.  Levetiracetam konc.r-
ru d/inf.  

0,1g/1m
l           

5ml 
10 4      

20.  Levetiracetamum tabl.po
wl. 0,25g 50 4      

21.  Levetiracetamum tabl.po
wl. 0,5g 50 4      

22.  Memantinum tabl.  0,01g 28 200      

23.  Methotrexate sodium amp. 0.05g/5
ml      5 4      

24.  Methotrexate sodium tabl 0,01g 50 4      

25.  Methylprednisolonum tabl. 0,004g 30 10      

26.  Methylprednisolonum tabl 0.016g         30 10      

27.  Methylprednisolonum fiol.. 1g 
+rozp. 1 15      

28.  Methylprednisolonum fiol.. 0,5g+ro
zp. 1 40      

29.  Mometasonum krem 1mg/g          
20g 1 10      

30.  Mometasonum maść 1mg/g          
20g 1 10      

31.  Montelukast tabl. 
d/ss. 0,004g 28 3      

32.  Montelukast tabl. 
powl. 0,010g 28 3      



 

 

33.  Naproxenum tabl. 0,25g 50 5      

34.  Naproxenum tabl. 0,5g 20 5      

35.  Nicergolinum tabl. 0,01g 30 10      

36.  Nicethamidum gutt 
0,25g/m

l         
15ml 

1 5      

37.  Norfloxacin tabl.po
wl. 0.4g           20 75      

38.  Ofloxacinum gutt.op
ht. 

3mg/ml
, 5ml 1 40      

39.  Oxytocinum amp. 5j.m./m
l 10 250      

40.  Pramipexole tabl. 0,088m
g 30 3      

41.  Prednisonum tabl 0,001g 20 10      

42.  Prednisonum tabl 0.005g         100 40      

43.  Prednisonum tabl 0.01g          20 35      

44.  Prednisonum tabl 0.02g          20 40      

45.  Progesteronum tabl.dop
och. 0,05g  30 190      

46.  Progesteronum tabl.pod
j.  0,05g 30 20      

47.  Quetiapinum tabl.po
w. 0,025g 30 70      

48.  Quetiapinum tabl.po
w. 0,1g 60 20      

49.  Quetiapinum tabl.po
w. 0,2g 60 8      



 

 

50.  Riluzole tabl.po
wl. 0,05g 56 2      

51.  Rivastigmine kaps. 0,0015g 28 10      

52.  Rivastigmine kaps. 0,003g 28 10      

53.  Rivastigmine kaps. 0.0045g        28 10      

54.  Rosuvastatinum tabl. 0,010g 28 40      

55.  Telmisartanum tabl. 0,08g 28 2      

56.  Ticlopidinum 
hydrochloricum tabl. 0.25g 60 20      

57.  Venlafaxinum 
kaps./ta
bl.p/uw

. 
0,075g 28 50      

58.  Venlaflaxinum 
kaps./ta
bl.p/uw

. 
0.15g          28 25      

         Wartość netto : Wartość brutto :  

            
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 



 

 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 

 
 
Pakiet 16 
 

Lp Nazwa handlowa Parametry pasków Postać Parametry 
glukometrów W op. 

Ilość op. 
pasków 

max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość  
netto 

Wartość 
brutto Uwagi 



 

 

1.  Test paskowy do pomiaru 
stężenia glukozy metodą 
biosensoryczną :               (1) 
zawierający enzym GOD, -2) 
działający w zakresie pomiaru 
stężenia glukozy od ≤ 20mg/dl 
do ≤ 600mg/dl, przy HT 20-
60%,-3) automatycznie 
kodowany (bez kluczy, 
czipów, ręcznego ustawiania 
kodów,zwłaszcza, 
każdorazowo przy pomiarze),-
4) posiadający kapilarę, 
zasysającą świeżą krew 
włośniczkową, na 
zewnętrznym końcu paska 
(pasek jest automatycznie 
wyrzucany po pomiarze), -5) 
temperatura przechowywania 
pasków testowych od (-4°C) 
do 40°C, -6) termin 
przydatności pasków po 
otwarciu opakowania 
minimum 6 miesięcy, -7) 
zamawiający wymaga, aby 
paski do glukometru, 
znajdowały się  na listach 
refundacyjnych w momencie 
rozpoczęcia obowiązywania 
umowy przetargowej. 

test 
paskowy                  

Zamawiający 
wymaga  
dostarczenia 
bezpłatnie 
glukometrów 
(kompatybilnych z 
paskami)  w ilości 
30 szt., na czas 
trwania umowy 
przetargowej na 
paski testowe. 
Zamawiający 
wymaga posiadania 
dokumentów o 
spełnianiu normy 
ISO 15197:2013 
dla pasków, 
glukometrów i 
płynów 
kontrolnych, i 
przedstawienia ich 
na żądanie. 
Zamawiajacy 
wymaga 
glukometrów z 3-
ma bezpłatnymi  
rodzajami płynów 
kontrolnych do 
niskich, średnich i 
wysokich zakresów 
(ważne po otwarciu 
6 miesięcy).  

50 
pasków 

900      



 

 

2.  Test paskowy do pomiaru 
stężenia glukozy metodą 
biosensoryczną :    (1) 
zawierający enzym 
dehydrogenzę glukozy FAD-
GDH, -2) działający w 
zakresie pomiaru stężenia 
glukozy min. 10mg/dl - 
600mg/dl, przy HT 0-70%, -3) 
nie wymagający kodowania, -
4) posiadający końcówkę 
samoczynnie zasysającą krew, 
-5) oparty na technologii 
wielokrotnego pomiaru jednej 
próbki i technologii drugiej 
szansy, z możliwością 
uzupełnienia próbki w 
przeciągu 30 sek., z 
czujnikiem minimalnej obj. 
próbki krwi (sygnalizacja obj. 
krwi pobranej do badania),-6) 
wymagana ilość próbki krwi - 
0,6µl,  -7) czas pomiaru do 5 
sek., -8)zamawiający wymaga, 
aby paski do glukometru, 
znajdowały się  na listach 
refundacyjnych w momencie 
rozpoczęcia obowiązywania 
umowy przetargowej. 

test 
paskowy                

Zamawiający 
wymaga  
dostarczenia 
bezpłatnie 
glukometrów w 
ilości 30 szt. na 
czas trwania 
umowy 
przetargowej na 
paski testowe, 
Zamawiajacy 
wymaga 
glukometrów z 1-m  
rodzajem płynów 
kontrolnych  
średnichich 
zakresów i  
posiadania 
dokumentów o 
spełnianiu normy 
ISO 15197:2013 
dla pasków, 
glukometrów i 
płynów 
kontrolnych, i 
przedstawienia ich 
na żądanie. 
Glukometr odporny 
na działanie 
środków 
dezynfekcyjnych na 
bazie alkoholi. 

50 400      

         Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

            
 



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 
Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                                                                                                                                                                              Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 

 
 

Pakiet 17 
 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Wielkość  
op. W op. Ilość op. 

max. 
Cena  jedn. 

Netto 
Cena jedn. 

Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Albumin human rr do wlewu 
doż.  

20%   
50ml   
flakon 

1 30      

2.  Albumin human rr do wlewu 20%  1 280      



 

 

doż. 100ml  
flakon 

3.  Amino acids liq.   6%              
100ml 1 20      

4.  Amino Acids lig. 10%              
100ml 1 20      

5.  Dextranum 40 000 liq  10%              
500ml  1 35      

6.  

Dieta kompletna do żyw. 
dojelitowego, 

bogatobiałkowa, 
zaw.białko kazeinowe i 

serwatkowe(6,0g/100ml), 
1,2kcal/1ml,kwasy 

tłuszczowe omega-3, 
błonnik,bogatoresztkowa, 

o osmolarności 
345mOsm/l 

liq. 1000 ml 1 30      

7.  

Dieta kompletna, 
bezresztkowa, 

normokaloryczna, 
zaw.kazeinę, o lekko 

słodkim smaku. 

pulv. 430 g 1 8      

8.  

Dieta przemysłowa, 
płynna, sterylna 
(1,25kcal/1ml) 

zawierająca wyłącznie 
tłuszcze LCT, o 

osmolarności 275mOsm/l 

liq. 1000 ml 1 8      

9.  

Dieta przemysłowa, 
płynna, sterylna 

(1kcal/1ml) bezresztkowa, 
zaw.cztery rodzaje 

białka(kazeina, serwatka, 

liq. 1000 ml 1 30      



 

 

soja, groch),o 
osmolarności 255 mOsm/l 

10.  

Dieta przemysłowa, 
płynna, 

sterylna(1kcal/ml),normal
izująca glikemię, 
zawierająca sześć 

rodzajów błonnika, oparta 
na białku sojowym,  o 

osmolarności 300mOsm/l 

liq. 1000ml 1 45      

11.  

Dieta 
przemysłowa,płynna, 

sterylna, hiperkaloryczna 
(1,5kcal/1ml) o 

osmolarności 360 mOsm/l 

liq. 1000ml 1 110      

12.  

Dieta zawierająca dużą 
zawartość białka 

kazeinowego, argininę 
(8,5g/100ml), 

przyspieszającą proces 
gojenia ran,  tłuszcze 

MCT,  unikalnąmieszankę 
błonnika MF6. Dieta 
klinicznie wolna od 

laktozy, bezglutenowa.  
Źródłem węglowodanów 
są maltodekstryny. Do 

stosowania przez 
zgłębnik.  

liq. 1000ml 1 15      

13.  

Emulsja tłuszczowa 10%, 
zaw.oczyszczony olej 
sojowy zemulgowany 

oczyszczonymi 
fosfolipidami jaja 

kurzego, typu Intralipid 

liq. 

10%         
500ml   
worek, 

tworzywo 

1 10      



 

 

14.  

Emulsja tłuszczowa 20%, 
zaw.oczyszczony olej 
sojowy zemulgowany 

oczyszczonymi 
fosfolipidami jaja 

kurzego, typu Intralipid 

liq. 

20%        
500ml   
worek, 

tworzywo 

1 10      

15.  
Fluconazolum  100                 
op.stojące z dwoma 

portami 
fl   2mg/1ml        

50ml i.v    1 150      

16.  
Fluconazolum  200                       
op.stojące z dwoma 

portami 
fl   2mg/1ml      

100ml i.v 1 200      

17.  Furosemidum amp. 0,01g/ml  
2 ml 5 70      

18.  Furosemidum amp. 0,01g/ml  
2 ml 50 450      

19.  
Glucosum                 

op.stojące z dwoma 
portami 

liq. 5%        
100ml  1 800      

20.  
Glucosum                 

op.stojące z dwoma 
portami  

liq. 5%          
50ml 1 20      

21.  

Glucosum et natrium 
chloratum 1:1                

op. stojące z dwoma 
portami 

liq. 1:1        
500ml 1 2100      

22.  

Glucosum et natrium 
chloratum 2:1                   

op. stojące z dwoma 
portami  

liq. 2:1        
250ml 1 1100      

23.  
Glucosum et natrium 

chloratum 2:1                   
op. stojące z dwoma 

liq. 2:1        
500ml 1 1100      



 

 

portami  

24.  

Immunoglobulina ludzka 
(normal)   5%, IgG ≥ 

95%,  IgA ≤ 0,2mg/ml, 
bez zawartości alkoholi, 

stabilizator maltoza, 
max.szybkość infuzji nie 
mniej niż 5ml/kg m.c./h. 

r-r d/inf. 
gotowy do 

użycia 

 5% r-r 
gotowy do 
użycia, w 
dawkach: 
2,5g/50ml

, 
5g/100ml, 
10g/200m

l 

1g 80      

25.  

Immunoglobulina ludzka 
(normal) 10%,     IgG ≥ 

95%, IgA ≤ 0,4mg/ml, bez 
zawartości alkoholi, 
stabilizator maltoza, 

max.szybkość infuzji nie 
mniej niż 5ml/kg m.c./h. 

r-r d/inf. 
gotowy do 

użycia 

10% r-r 
gotowy do 
użycia, w 
dawkach: 
2,0g/20ml
, 5g/50ml, 
10g/100m

l, 
20g/200m

l 

1g 60      

26.  Natrium chloratum  liq. 0,9%       
50ml    1 40      

27.  Ondansetronum amp. 0,004g/2m
l 5 40      

28.  Ondansetronum amp. 0,008g/4m
l  5 20      

29.  Pridinolum tabl 0.005g         50 8      

30.  Rocuronium brom. fiol 0.05g/5ml      10 10      

31.  Rocuronium brom. fiol 0.1g/10ml      10 3      



 

 

32.  

Zagęstnik    preparat w 
postaci proszku dla 

pacjentów, mających 
trudności w przełykanim 

płynów i pokarmów. 
Postać białego 

bezwonnego , neutralnego 
w smaku proszku, szybko 
gęstnieje po podaniu do 
napojów i pokarmów, 
pozwala zachować ich 

przejrzystość. Nie zawiera 
lktozy, produkt 

bezglutenowy. Skład 
guma guar, 

maltodekstryna, guma 
ksantanowa, odporny na 

amylazę, opakowanie 
puszka 175g. 

proszek  1 2      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 



 

 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

               ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
  
Dane wykonawcy 
  
nazwa: 
  
siedziba: 
  
nr telefonu/faksu: 
  
nr NIP: 
  
nr REGON: 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej  

Pakiet 18 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać 
Dawka/

Wielkość  
op. 

W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Amikacin sulphate fl. 250mg/1
00ml 

1 110      

2.  Amikacin sulphate fl. 500mg/1
00ml 

1 500      

3.  Amikacin sulphate fl. 1g/100ml 1 150      



 

 

4.  Kalium chloratum  0,15%                    
gotowy r-r w 0,9% NaCl 

liq. 500ml   1 2500      

5.  Kalium chloratum  0,3%                    
gotowy r-r w 0,9% NaCl 

liq. 500ml     1 2500      

6.  Kalium chloratum  0,15%                    
gotowy r-r w 5% Glukozie 

liq. 500ml     1 500      

7.  Kalium chloratum  0,15%                    
gotowy r-r w 5% Glukozie 

liq. 500ml     1 500      

8.  Gentamycin sulphate liq. 80mg/80
ml  

1 1000      

9.  Gentamycin sulphate liq. 240mg/8
0ml     

1 300      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 



 

 

doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVIII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVIII:.......................................................................................................................................... złotych 
brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 
 
 
 

           ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                       Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                             (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 

Pakiet 19 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać 
Dawka/

Wielkość  
op. 

W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość  netto Wrtość brutto Uwagi 

1.  Amoxicillinum + 
Clavulanic acid  fiol. 0,5g+0,1

g 5 65      

2.  Amoxicillinum + 
Clavulanic acid   fiol. 1g+0,2g 5 1900      

         Wartość  netto Wrtość brutto  



 

 

            
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIX:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIX:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  

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

                                                                                                                                                                                                             Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej) 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 20 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać 
Dawka/

Wielkość  
op. 

W op. Ilość op. 
max. 

Cena  jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Aqua pro injectione z 
motylkiem 

liq. 250ml   1 80      

2.  Aqua pro injectione.        
Butelka stojąca z 2 niezal. 
równymi portami o płaskiej 
pow., nie wym. dezynfekcji  

liq. 500ml     1 500      



 

 

3.  Etomidatum  *  emulsja 
wodno-olejowa 

amp. 2mg/ml           
10ml 

10 4      

4.  Glucosum liq. 10%      
250ml 

1 100      

5.  Glucosum liq. 40%      
500ml 

1 240      

6.  Glucosum                               
butelka stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji                  
Ecoflac 

liq. 10%      
500ml          

1 450      

7.  Glucosum                               
butelka stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji                  
Ecoflac 

liq. 5%        
250ml           

1 600      

8.  Glucosum                               
butelka stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji                
Ecoflac 

liq. 5%        
500 ml         

1 7000      

9.  HES  10%            130 / 0,42    
w zbilansowanym roztworze 
elektrolitów zawierającym 
Na,K,Mg,Ca,izotoniczny 

poj. 10%       
500ml 

1 80      

10.  HES  6%             130 / 0,42     
w zbilansowanym roztworze 
elektrolitów zawierającym 

liq. 6%        
500ml 

1 120      



 

 

Na,K,Mg,Ca,izotoniczny  

11.  Immunoglobulina ludzka 
10% w plynie, zawartość 
IgA<0,14mg/ml i IgG>98%,  

r-r 
d/inf. 

gotowy 
do 

użycia 

10% r-r 
gotowy 
do użycia, 
w 
dawkach: 
1,0g, 
2,5g, 5g, 
10g, 20g, 
30g 

1g 60      

12.  Mannitol r- r 
d/nfuzji 

15%      
100ml     
worek 

1 3500      

13.  Mannitol r- r 
d/nfuzji 

15%      
250ml     
worek 

1 1100      

14.  Natrium chloratum              
butelka stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji 
Ecoflac 

liq. 0,9%      
100 ml  
Ecoflac 

1 25000      

15.  Natrium chloratum             
butelka stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji 
Ecoflac 

liq. 0,9%       
500ml  
Ecoflac 

1 18500      

16.  Natrium chloratum            
butelka stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 

liq. 0,9%       
250ml  
Ecoflac 

1 13000      



 

 

powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji 
Ecoflac 

17.  Płyn Jelitowy  Izotoniczny liq. 500ml 1 40      

18.  Płyn Ringera                          
butelka stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji  

liq. 500ml 1 1900      

19.  Płyn żołądkowy liq. 500ml 1 40      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XX:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XX:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 



 

 

 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury             

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

                                                        Miejscowość i data                
                                                                                                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 21 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Wielkość  
op. W op. Ilość op. 

max. 
Cena  jedn. 

Netto 
Cena jedn. 

Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Amino acids + Electrolytes   
10% r-r 

liq. 10%            
500ml 

1 10      

2.  4% r-r sukcylynowanej 
żelatyny w pełni 
zbilansowanym roztworze 

fl. 500ml  100      



 

 

(zaw.wapń i octany) 

3.  Koncentrat  pierwiastków 
śladowych  

amp. 10ml   5 30      

4.  Natrium chloratum                 
do irygacji z motylkiem  op. 
typu Ecolav 

liq.  0,9%     
250ml    

20 50      

5.  Natrium chloratum                 
do irygacji z motylkiem  op. 
typu Ecolav 

liq.  0,9%     
500ml    

20 150      

6.  Natrium chloratum                 
do irygacji z motylkiem  op. 
typu Ecolav 

liq. 0,9%   
1000ml 

10 120      

7.  Płyn Wieloelektrolitowy w 
pełni zbilansowany z jonami 
wapnia, buforowany 
octanami, jabłczanami lub 
glukonianami          butelka 
stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji  

liq. 500ml 1 20000      

8.  Płyn Wieloelektrolitowy w 
pełni zbilansowany, zaw. 
jony wapnia, buforowany 
octanami, jabłczanami lub 
glukonianami          butelka 
stojąca z dwoma 
niezależnymi równymi 
portami o płaskiej 
powierzchni nie 
wymagającej dezynfekcji  

liq. 250 ml 
flakon                     

1 100      



 

 

9.  Prep.Wielowitaminowy        
witaminy rozp. w wodzie i 
tłuszczach 

pr.do 
p.rozt

w.d/ws
trz.doż
/dom.  

0,75g 10 15      

10.  Sevoflurane   *                              
Zamawiający wymaga  
użyczenia parowników w 
ilości 2-3 szt. (w zależności 
od potrzeb), na czas trwania 
umowy przetargowej, 
kompatybilnych z lekiem i 
jego opakowaniem, bez 
dodatkowych przyłączy.                 
Zamawiający wymaga  
posiadania stosownych 
dokumentów o spełnianiu 
normy bezpieczeństwa i 
przedstawienia ich na 
żądanie. 

płyn 
wziew
ny   *  

z 
system

em 
napełn
iania 
Draeg
er Fill 

250 ml 
flakon  *                   

1 70      

11.  Theophyllinum liq. 250ml 1 1200      

12.  Żywienie pozajelitowe. 
Centralne i obwodowe. 
Zestaw dwóch roztworów i 
emulsji  do sporz.roztworów 
do infuzji(zaw.emulsję 
tłuszczową MCT/LCT-
50:50)  

liq. 1875ml     
worek 

5 15      

13.  Żywienie pozajelitowe. 
Centralne. Zestaw 3-
komorowy  do 
sporz.roztworów do infuzji, 
zaw. Azotu 11,2 , energia 
całk.2030kcal, osmolarność 
1160 mOsm/l. 

liq. 2000ml     
worek 

4 10      



 

 

14.  Żywienie pozajelitowe. 
Centralne. Zestaw 3-
komorowy  do 
sporz.roztworów do infuzji, 
zaw. Azotu 6,9 , energia 
całk.1370kcal, osmolarność 
995 mOsm/l. 

liq. 1000ml    
worek 

4 10      

15.  Żywienie 
pozajelitowe.Centralne. 
Zestaw dwóch roztworów i 
emulsji  do sporz.roztworów 
do infuzji (zaw.emulsję 
tłuszczową MCT/LCT-
50:50) 

liq. 1250ml     
worek 

5 10      

16.  Żywienie 
pozajelitowe.Centralne. 
Zestaw dwóch roztworów i 
emulsji  do sporz.roztworów 
do infuzji (zaw.emulsję 
tłuszczową MCT/LCT-
50:50) 

liq. 1875ml     
worek 

5 10      

17.  Żywienie 
pozajelitowe.Centralnych i 
obwodowe. Zestaw 3-
komorowy do 
sporz.roztworów do infuzji, 
zaw. Azotu 7,3 , 
en.całk.1215 kcal, 
osmolarność 750mOsm/l 

liq. 2000ml     
worek 

4 60      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 
 
 



 

 

 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXI:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXI:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                        Miejscowość i data                
                                                                                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane wykonawcy   
   
nazwa:   
   
siedziba:   
   
nr telefonu/faksu:   
   
nr NIP:   
   
nr REGON:   
   
 Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej

 
Pakiet 22 
Leki sprowadzane z zagranicy * Leki niedopuszczone do obrotu w RP, wymagające zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego 
nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia Pacjenta. Leki nie posiadają ulotek ani kart 
charakterystyki w j.polskim. 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka W op. Ilość op. 
max. 

Cena jedn. 
Netto    

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Calcium gluconato amp.  1000mg/10ml           10 80      

2.  Citrate de Cafeina amp. 25mg/ml a 2 ml 10 30      

3.  Fenoterol hydrobromide amp. 0,5mg/10ml    5 20      



 

 

4.  Fenoterol amp. 0,5mg a 10ml 5 35      

5.  Phenobarbitalum fiol. 0,04g + 2ml 
rozpuszcz. 

1 80      

6.  Phenylephrine h/ch. krople   
(minim

s) 

2,5%      0,5 ml     
gtt.opht. 

20 10      

7.  Phytomenandion amp.  0,002g/0,2ml 5 300      

8.  Thiopentalum fiol. 0,5g 50 5      

         Wartość netto Wartość brutto  

            
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury          

                   ............................................................ 
                                                      Miejscowość i data                
                                                                                                                                                                                  (podpis osoby upoważnionej) 



 

 

Załącznik nr 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 23 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Dawka Postać j.m. 
Ilość 

mililitrów 
max. 

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Atosiban * inj. 0,00675g/0,9ml 1 45      

2.  Atosiban * inj. 0,0375g/5ml 1 405      

* Leki  zawierające substancję czynną o tej samej nazwie międzynarodowej - od jednego producenta. Wartość netto : Wartość brutto :  

            



 

 

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXIII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXIII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury         

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

                                                      Miejscowość i data                
                                                                                                                                                                                            podpis osoby upoważnionej)   
    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
 
Pakiet 24 
 
 

Lp Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Dawka Postać j.m. 
Ilość 

mililitrów 
max. 

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Iohexol,                                                      
kontrast jodowy, niejonowy, 
niskoosmolarny, z 
zarejestrowanym wskazaniem 
do podawania doustnego 

stężenie 
jodu  350-
370mg/ml  

Roztwór 
wodny 

1 ml 78000      



 

 

2.  Iohexol,                                                      
kontrast jodowy, niejonowy, 
niskoosmolarny, z 
zarejestrowanym wskazaniem 
do podawania doustnego 

stężenie 
jodu 
300mg/ml 

Roztwór 
wodny 

1 ml 3000      

3.  Iodixanol                                                   
kontrast niejonowy, 
izoosmolarny, zawierający 
jony wapnia i sodu 

stężenie 
jodu 
320mg/ml 

Roztwór 
wodny 

1 ml 8000      

     Wartość netto : Wartość brutto :  

            
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXIV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXIV:......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 



 

 

 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                      Miejscowość i data                
                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 
Pakiet 25 
 

L.p. Nazwa handlowa Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Op. Ilość op. 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość  netto Wartość brutto Uwagi 

1.  Formalinum 10% R-r 
buforowany 

10%        
5kg 1 100      

         Wartość  netto Wartość brutto  

            
 
 



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i 
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XXV:......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                      Miejscowość i data                
                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej)



 

 

Załącznik nr 2 

 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta  dnia …………….2017 r. w Świętochłowicach 

pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 
ul. Chorzowska 38 
41-605 Świętochłowice 
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 
 
reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego  
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman 

zwaną dalej Zamawiającym 
 
a  
…………………………………………………………………………………. 
NIP: ……………………………….. , REGON: ……………………………. 
reprezentowanym przez: 
 
…………………….. 
 
zwaną dalej Wykonawcą, 

§ 1 

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U 2015, poz. 2164 j.t. z późn. zm.) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej dnia ………… 2017 r. na dostawę leków do Apteki Szpitalnej - pakiet nr 
…………………….. -  zgodnie z ofertą przetargową z dnia ………2017 r. stanowiącą załącznik nr 
1 do niniejszej umowy.  

§ 2 

1) Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane 
za nieprawdziwe. 

2) Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, powinien być dostarczany do Apteki Szpitalnej przy 
ul. Chorzowskiej 36, 41- 605 Świętochłowice - dostawa następowała będzie sukcesywnie 
zgodnie z częściowymi zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej w ust. 4, w 
ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3) Czas trwania umowy - 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia …………….2017 r.  do dnia  
……………………………….2018 r. 

4) Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, dostarczany będzie w ciągu 3 dni od daty złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faksu, maila  na nr ....................................., e-
mail ..................................................... 



 

 

5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć leki w trybie „cito”, jeżeli tak będzie stanowiło 
zamówienie, do 8 godzin od chwili zamówienia przez Zamawiającego za pomocą e-mail na 
adres: …............................. lub faxu na nr ……………... 

6) Koszty transportu przedmiotu umowy do Apteki Szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36,  
41-605 Świętochłowice ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy. 

7) Przedmiot umowy będzie zamawiany w zależności od potrzeb. 
8) Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne. 
9) Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach 

maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca 
nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. 

10) Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania 
umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8. 

11) Szacunkowa wartość umowy określona została na kwotę: ………….. zł brutto (słownie: 
………………………………………). 

12) Strony ustalają następujące osoby do kontaktu: 
- ze strony Wykonawcy: ……………………………………….., tel.: ………………………. 
- ze strony Zamawiającego: ……………………………………., tel.: ………………………. 

 

§3 

1. Strony przyjmują miesięczny system rozliczania należności. Zamawiający zobowiązuje się 
dokonać zapłaty należności na podstawie, potwierdzonych pod rygorem nieważności  przez 
Zamawiającego  dowodach dostawy przedmiotu umowy realizowanych w okresie jednego 
miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto Wykonawcy w ciągu dni ….. od daty 
otrzymania faktury. Wykonawca wystawi fakturę w ostatnim dniu miesiąca w  którym 
realizowane były dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę. 

3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia poza 
ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.   

4. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje 
wystawiona. 

5.  Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać 
cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub 
zawrzeć co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu  Cywilnego, w tym 
w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

§4 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający 
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków 
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin  od otrzymania powiadomienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji. 



 

 

§5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy w przypadku realizacji przez  Wykonawcę 

przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w 
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,  

b)  w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy gdy Zamawiający wypowie umowę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, 

c)  w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy gdy  Zamawiający albo Wykonawca 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

d) w wysokości 1% szacunkowej wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu 
przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy  na wolny od wad, czy 
też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy. 

e) w wysokości 10% wartości brutto dostawy w trybie „cito”, za niedostarczenie towaru w 
terminie określonym w §2 ust. 5.  

2. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej 
przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary 
umownej Wykonawca ureguluje na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania . 

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust 1 lit. b, c. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym  
w §2 ust. 4 i 5, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości 
i asortymencie odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy 

5. W przypadku zakupu, o którym mowa w ust. 4 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu asortyment 
oraz maksymalne ilości określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o których mowa w niniejszym 
paragrafie, w przypadku dokonania zakupu, na podstawie ust. 4, Zamawiający jest uprawniony 
do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną przedmiotu zamówienia, 
wynikającą ze specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, a ceną zakupu dokonanego na podstawie ust. 4.  

7. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego 

§6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach: 
a) nie rozpoczęcia, opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę dających 

podstawę do uzasadnionego przewidywania, że nie będzie on realizowany zgodnie  
z warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych 
okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek 
wynagrodzenia, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji 

Wykonawcy, 
d) jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe. 

2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia 
w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia. 



 

 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie 
może żądać odszkodowania. 

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit  b, c odstąpienie od umowy dotyczy 
jedynie niewykonanej części umowy i w stosunku do niej nie wywołuje skutku wstecznego 
(skutek ex nunc). 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.  
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z 

innych tytułów niż odstąpienie od umowy. 
 

§7 
 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
a) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, 

rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 
b) jeżeli Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy lub jego części podmiotowi 

trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
c) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
d) gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-

finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej 
wyjaśnienia nie uzyskał gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia 
prawidłowego wykonania umowy. 

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie. 
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni 

od dnia jej wypowiedzenia. 
  

§ 8 
 

Zgodnie z art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: 

a) obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę; 
b) zmiany stawki podatku VAT; 
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy; 
d) zmiany konfekcjonowania przy założeniu, że cena proponowanego opakowania 

w przeliczeniu na ilości  z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa; 
e) konieczności przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez  

Zamawiającego w  trakcie  trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy 
- przy zachowaniu dotychczasowej ceny; 

f) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie 
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym; 

g) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku okoliczności zakończenia produkcji 
danego leku w trakcie realizacji umowy; 



 

 

h) zmiany cen jednostkowych leków zawartych w pakietach, lub leków równoważnych 
w przypadkach trudnych do przewidzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, w szczególności, gdy Wykonawca zaoferuje upusty, w tym także na leki 
równoważne; 

i) zmiany cen urzędowych leków. 
 

§ 9 
1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia  

 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.) oraz 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2016, poz. 380 j.t.). 

 
§ 10 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§11 

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z 
postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to 
skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego 
postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko 
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie 
niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.  

2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania 
w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, 
oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści 
niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. 

 
§12 

Integralną częścią umowy jest: 
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy. 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
§13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 
   
 
..................................................                                                                                                  
................................................... 
...................................................       
   (nazwa i adres Wykonawcy)            
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
 

…………………………………………………………………………………………………....... 
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) 

 
działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………….......................................................…
………………………………………………………………………………………………....... 

( nazwa firmy) 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  
 
……………………........................................................................................................................... 
 
Oświadczam (-y), że: 
 
- nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)  

- W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej. 

 
̽ niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
………......................,dnia……………                               ….....................……….....................                                                                                                     
                                                                                          (podpis i pieczęć Wykonawcy) 


