
Załącznik Nr 1 do SIWZ

.........................................................................                                 .............................................
                                            Wykonawca                                                                             miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

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

2. Adres, województwo:

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

3. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel.):

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

4. Telefon/ faks:

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

5. Adres e-mail:

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

6. Nazwa banku i nr konta bankowego:

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

7. REGON: .........................................          NIP: .........................................

8. KRS/CEiDG: .....................................................

II. Przedmiot oferty

1. Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital Ogólny w Kolnie
na dostawę leków dla potrzeb Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.

2. Oferujemy  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  warunkami  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Pakiet Nr 1

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 2

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 3

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 4

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 5

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 6

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 7

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 8

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 9

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 10

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 11

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 12

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 13

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 14

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 15

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 16

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 17

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 18

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 19

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 20

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 21

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 22

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 23

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 24

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 25

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 26

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 27

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 28

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 29

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 30

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 31

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 32

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 33

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 34

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 35

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 36

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 37

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 38

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 39

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 40

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 41

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 42

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 43

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 44

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 45

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 46

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 47

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 48

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 49

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 50

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 51

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 52

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 53

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 54

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 55

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 56

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 57

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 58

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 59

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 60

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 61

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 62

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 63

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 64

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 65

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 66

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 67

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 68

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 69

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 70

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 71

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 72

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 73

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 74

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 75

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 76

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 77

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 78

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 79

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 80

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 81

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 82

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 83

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 84

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 85

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 86

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 87

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 88

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 89

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 90

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 91

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 92

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 93

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 94

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 95

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 96

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 97

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 98

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 99

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 100

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 101

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 102

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 103

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 104

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 105

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 106

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 107

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 108

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 109

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 110

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 111

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 112

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 113

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 114

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 115

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 116

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 117

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 118

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 119

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 120

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 121

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 122

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 123

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 124

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 125

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 126

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 127

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 128

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 129

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................



Pakiet Nr 130

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 131

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 132

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 133

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 134

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Pakiet Nr 135

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

Zamawiający  dopuszcza,  aby  oferta  zawierała  tylko te  formularze  cenowe,  na które
Wykonawca składa ofertę.
Zamawiający dopuszcza,  aby formularz ofertowy zawierał  tylko te pakiety,  na które
Wykonawca składa ofertę.

Oświadczamy, że:

1) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa
i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP. i
art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z
2018r. Poz. 419)



2) Wielkość  przedsiębiorstwa  Zgodnie  z  zaleceniem  Komisji  z  dnia  6  maja  2003  r.
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36) (oznaczyć znakiem x lub podobnym):

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna  suma bilansowa nie przekracza 43 milio-
nów EUR

Żadne z powyższych

3.  Warunki płatności:
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  –  60 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT i otrzymania zamówionej całości.

4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  z  warunkami  przetargu  zawartymi  w  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do
SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w
SIWZ i umowie.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do
SIWZ, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Część zamówienia …................................................................................, której wykonanie
powierzymy/nie powierzymy podwykonawcom* 
(Wykonawca, który powierzy część zamówienia podwykonawcom wymienia poniżej firmy
podwykonawców)*
- ….....................................................
- ….....................................................

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta:
a) *nie  zawiera informacji  stanowiących  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
b) *  zawiera na  stronach  od  ..............  do.............  informacje  stanowiące  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

9. Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty będzie*/ nie
będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga!!!  w  przypadku,  gdy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u
Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i  usług Wykonawca powyżej  w
formularzu ofertowym wpisuje tylko wartość netto bez kwoty podatku VAT.  



10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016, str.  1).
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w niniejszym
postępowaniu. – jeżeli dotyczy

11. Oferta została złożona łącznie na kolejnych ................................... stronach.
                                  (uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty).

............................., dnia .............2018 r.

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

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

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

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

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

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

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

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa 
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   „Dostawa leków dla

potrzeb Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie”; znak przetargu: Sz.O./SAG/41/14/18,

prowadzonego przez Szpital Ogólny w Kolnie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie  art.  ….............  ustawy Pzp  (podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,

że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem

następujące środki naprawcze:

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

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

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

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

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym

postępowaniu,  tj.:  …....................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych

podwykonawcą/ami:  ……………………………………………………………………..….

…… (podać pełną nazwę/firmę,  adres,  a także w zależności  od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) , nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i

zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)



Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

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

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

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

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

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

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa 
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   „Dostawa leków dla

potrzeb Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie”; znak przetargu: Sz.O./SAG/41/14/18,

prowadzonego przez Szpital Ogólny w Kolnie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w SIWZ -  znak przetargu Sz.O./SAG/41/14/18

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)



INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH
PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,

określonych przez zamawiającego w SIWZ -  znak przetargu Sz.O./SAG/41/14/18, polegam

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …........................................................................

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

......................................................................................................................................................,

w następującym zakresie: ….........................................................................................................

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i

zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)



Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ja/my niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz: 

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

.............................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków dla potrzeb Działu 
Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu: Sz.O./SAG/41/14/18

1.* Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów (tj.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  229),  co  podmioty
wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

…..

…………….……., dnia ………….……. r. 
      (miejscowość)                             

                                                                          …………………………………………
(podpis)

2.* Oświadczamy, że  nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt  23  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579)  tj.  w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 229)*

……………….……., dnia ………….……. r. 
      (miejscowość)                             

…………………………………………
(podpis)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2



Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1) wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio

pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym

postępowaniu.*

............................., dnia .............2018 r.

......................................................... 
(podpis)

______________________________
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

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

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Klauzula informacyjna

 dla kontrahentów/wykonawców będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest  
Szpital Ogólny w Kolnie
 ul. Wojska Polskiego 69

 tel.: 86 278 23 50
 adres e-mail: sekretariat@szpital  kolno  .pl

zwany dalej „ Szpitalem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest mgr Agnieszka Zielosko

dane kontaktowe: e-mail i  od  @szpital  kolno  .pl *

3. Cele przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  /dane  identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Udostępnianie danych.
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;  

5. Pozyskiwanie danych osobowych.
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych
klientów, jak również ze źródeł ogólnodostępnych.

6. Wymogi prawne.
Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. Profilowanie.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji  międzynarodowej.
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9. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

10. Prawa właściciela danych osobowych.

 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych
osobowych,  gdyż podstawą prawną przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Budynek Szpitala jest monitorowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Zapis 
monitoringu przetwarzany jest przez okres 20 dni od chwili jego zarejestrowania.

_______________________________

data i podpis 

__________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego ani  zmianą  postanowień umowy w zakresie  niezgodnym z  ustawą Pzp oraz  nie  może  naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***  Wyjaśnienie: prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Załącznik Nr 7 do SIWZ

„WZÓR UMOWY”

Umowa nr ........./ ........./ .............

Na dostawę leków dla  potrzeb Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie

zawarta dnia ........................ w Kolnie

pomiędzy:

Szpitalem Ogólnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno,  wpisanym do
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku,  XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000059112, NIP:
291-00-50-705, zwanym w dalszej  treści umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym
przez:

…...................................................... – Dyrektora 

a  

............................................................................., ................................................................

wpisanym  do  rejestru  …........................................................................................
prowadzonego  przez  …..............................................................................................  pod
numerem …........................................,  NIP …....................................,  z  pokrytym w całości
kapitałem  zakładowym  w  wysokości  ….........................  zwaną  w  dalszej  treści  umowy
„WYKONAWCĄ” dostawy, reprezentowaną przez: 

1......................................... - ............................................ 

Zawarcie  umowy  następuje  zgodnie  z  wyborem  oferty  Wykonawcy  na  podstawie
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późń. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego; znak przetargu Sz.O./SAG/41/14/18.

§ 1
1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  leków dla  potrzeb  Działu  Farmacji

Szpitala  Ogólnego  w  Kolnie,  znak  przetargu:  Sz.O./SAG/41/14/18,  zgodnie
asortymentowo  i  cenowo  z  Załącznikiem  Nr  1  do  umowy  (Załącznik  ten  jest
odpowiednikiem Załącznika Nr 2 do SIWZ) Pakiet Nr ...........  stanowiącym integralną
część umowy, na cenę brutto ............................. zł. (na cenę netto: …........................... zł)

2. Ilość  towaru  określona  w załączniku nr  1  stanowi  wielkość  szacunkową i  może ulec
zmniejszeniu w zależności od  potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku
zamówienia pozostałej części towaru niezamówionej w okresie obowiązywania umowy z
uwagi  na  zmniejszone  zapotrzebowanie.  W  związku  z  powyższym  Wykonawca
oświadcza,  że  zrzeka  się  wszelkich  roszczeń  względem  Zamawiającego  z  tytułu
niezamówienia  przez  Zamawiającego w okresie  obowiązywania  Umowy ilości  towaru
określonej w załączniku nr 1. 



3. W   okresie   obowiązywania   umowy   Zamawiający   zamówi towar o wartości nie
przekraczającej  kwoty określonej w ust. 4 z zastrzeżeniem § 6.

4. Wynagrodzenie  za  wykonanie  poszczególnych  dostaw  towaru  stanowi  iloczyn  cen
jednostkowych  brutto  określonych  w  załączniku  nr  1  i  ilości  faktycznie   należycie
dostarczonych towarów.

5. Zapłata za dostarczony towar będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych
faktur VAT. 

6. Na fakturze Dostawca zamieści:
a) numery serii i daty ważności dostarczanych leków,
b) kody EAN dostarczanych leków

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wszystkie świadczenia
Wykonawcy  konieczne  do  prawidłowego,  pełnego,  funkcjonalnego  i  terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że:
1) Towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada,  jeżeli  są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje,  zezwolenia,

zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

3) Towar  jest  fabrycznie  nowy,  odpowiada  standardom  jakościowym  i  technicznym,
wynikającym  z  ich  funkcji  i  przeznaczenia,  jest  wolny  od  wad  materiałowych,
fizycznych i prawnych.

9. Wykonawca  ponosi  nieograniczoną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  u
Zamawiającego  i  osób  trzecich  w  związku  z  zastosowaniem  dostarczonego  przez
Wykonawcę  Towaru  niespełniającego  wymogów  wynikających  z  Umowy,  w  tym
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2
1. Dostawy  towaru  następować  będą  sukcesywnie,  w  ilości  i  asortymencie,  zgodnie  z

zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie 24 godzin od chwili   złożenia
zamówienia. 

2. Zamówienia  będą  składane  faksem  na  nr...............................,  pisemnie  lub  za
pośrednictwem poczty  elektronicznej  na  adres  …………………………………..,  przez
osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  –  Kierownika  Działu  Farmacji.  Towar
niezamówiony w podany sposób może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego. 

3. Dostawy  odbywać  się  będą  na  ryzyko  i  koszt  Wykonawcy  do  Działu  Farmacji
Zamawiającego w Szpitalu Ogólnym w Kolnie w dni robocze w godz. 08:00-14:30. Za
dzień roboczy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. 

4. Odpowiedzialność  za  dostarczenie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  i  w  miejsce
wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. Dostawy  będą  się  odbywać  transportem  zapewnionym  przez  Wykonawcę  do  Działu
Farmacji,  w  odpowiednio  oznakowanych  opakowaniach,  zabezpieczone  w  sposób
odpowiadający ich właściwościom zapewniających pełną ochronę przedmiotu dostawy
przed czynnikami szkodliwymi. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie
towarów (leków)  w  następstwie  niewłaściwego  wykonania  obowiązku  określonego  w
zadaniu poprzedzającym. 

6. Za datę i miejsce dostawy uważa się dzień, podpisania przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego dokumentu dostawy. Przyjęcie towaru musi być poprzedzone badaniem
ilościowo-asortymentowym  przez  osobę  do  tego  upoważnioną.  Zamawiający  może



również  później,  bez  ograniczeń,  stwierdzić  w  szczególności  braki  jakościowe
dostarczonych towarów (leków). 

7. Zamawiający  ma  prawo  odmówić  odbioru  towaru  w  szczególności  w  przypadku:
ujawnienia  w  zamówionej  partii  towaru,  braków  ilościowych  w  poszczególnych
opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towaru przeterminowanego
lub uszkodzonego. Stwierdzenie , że towar był transportowany w warunkach sprzecznych
z zaleceniami producenta lub stwierdzenie naruszenia opakowania,  jest  równoważne z
stwierdzeniem wady jakościowej towaru. 

8. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych ratowaniem życia lub zdrowia,
po  uzgodnieniu  pomiędzy Kierownikiem Działu  Farmacji  a  Wykonawcą  –  dopuszcza
dostawę  zamienników  o  tej  samej  nazwie  międzynarodowej,  dawce,  postaci  leku  i
zaoferowanej w ofercie cenie. 

9. W  przypadku  dostarczenia  towaru  niezgodnego  z  zamówieniem,  koszty  zwrotu  i
dostarczenia właściwego towaru poniesie Wykonawca. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu leku w terminie  5 dni roboczych na koszt
Wykonawcy w przypadku określonym w ust. 9 .  Zgłoszenie zwrotu zostanie przesłane
faksem, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku rezygnacji z
zamawianego leku, Zamawiającemu przysługuje możliwość zwrotu towaru w terminie do
14 dni roboczych od dnia otrzymania dostawy. 

11. Gdy dostawa jest niewłaściwa pod względem ilościowym, brakujący towar dostarcza się
odpowiednio w terminach wymienionych w ust.  1. Gdy dostawa jest  niewłaściwa pod
względem ilościowym , brakujący towar dostarcza się w następnym dniu roboczym od
pisemnego powiadomienia Wykonawcy. 

12. W  przypadku  dostawy  w  całości  lub  w  części  o  niewłaściwej  jakości,  Wykonawca
zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie w ciągu 2  dni roboczych od
daty jej otrzymania; jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad dostarcza się
w terminach określonych w ust. 1. 

13. Wymagany jest okres ważności przedmiotu zamówienia nie krótszy niż  min 12 miesięcy
od dnia dostawy. 

14. W przypadku zmiany list  refundacyjnych,  Strony dopuszczają  możliwość  dostarczenia
leków równoważnych, będących na aktualnej  liście refundacyjnej,  wyłącznie za zgodą
Zamawiającego. Ceny leków nie mogą być wyższe niż określone w Załączniku nr 1. 

15. W przypadku pojawienia się nowych dawek leków, Wykonawca ma prawo zaoferować
Zamawiającemu nową dawkę przy zachowaniu ceny jednostki rozliczeniowej leku. 

16. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zaoferować Zamawiającemu inną
dawkę leku przy zachowaniu ceny jednostki rozliczeniowej leku. 

17. Cena leków refundowanych ma być skalkulowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12
maja  2011 r.  o  refundacji  leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia
żywieniowego oraz środków medycznych (Dz.U. z  2016 r.  poz.  1536, z  późn. zm.),  z
uwzględnieniem  wyjaśnień  dotyczących  art.  9  ust.  2  ww.  ustawy  zawartych  w
komunikacie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26.03.2012 r.  (pismo  MZ-PLR-460-12576-
160/KB/12). 

18. Jeżeli  w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił
obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  albo  jeśli  wskutek  zmiany
przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie
się  obciążeń  (zwłaszcza  publicznoprawnych)  po  stronie  Wykonawcy  -  Wykonawca
zapłaci  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  równą  wartości  zobowiązania  podatkowego
obciążającego  Zamawiającego.  Zapłata  należności  określonej  w  zdaniu  poprzednim
nastąpi  w  terminie  7  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  podstawie  do  powstania
zobowiązania  podatkowego  obciążającego  Zamawiającego  lub  od  dnia  wezwania



Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty. W przypadku opóźnienia
Wykonawcy w zapłacie, postanowienie § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3
1. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy towaru w terminie, określonym w § 2 ust. 1,

lub  dostarczy  towar  wadliwy,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  nabycia  od  osoby
trzeciej w ilości i asortymencie odpowiadających  niezrealizowanej  należycie w terminie
dostawy ( zakup interwencyjny).

2. W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  zmniejszają  się  ilości  towaru  określone  w
załączniku nr 1 umowy o ilość towaru objętego zakupem interwencyjnym. 

3. W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zwrotu
Zamawiającemu  różnicy  pomiędzy kosztem realizacji  zakupu  interwencyjnego  a  cena
towaru  określoną  w załączniku  nr  1.  Do kosztów zakupu interwencyjnego poza  ceną
nabytego towaru, zalicza się wszelkie koszty towarzyszące, w szczególności dostarczenia
w miejsce określone w §2 ust. 3 i wyładunku.

§ 4
1. Zapłata  realizowana  będzie  na  rachunek  bankowy nr:

….................................................................................  w terminie 60  dni  od daty wpływu
prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  na  adres  siedziby  Zamawiającego, przez
Wykonawcę. Na  fakturze  powinien  znajdować  się  numer  umowy  dostawy  wraz  z
wyodrębnieniem wszystkich pozycji dostarczonego towaru oraz wszystkie dane określone
w art. 106 e ustawy o VAT. 

2. Strony ustalają, że faktura wystawiona przez Wykonawcę zawierać będzie zakres danego
zamówienia. Strony nie dopuszczają wystawiania faktur cząstkowych w ramach jednego
zamówienia.

3. Wykonawca  nie  może  odmówić  świadczenia  usług  objętych  niniejszą  umową,  w
przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego.

4. Przeniesienie  wierzytelności  w  sposób  określony  trybem  art.  509  do  518  Kodeksu
cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego
oraz podmiotu określonego w art.  54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014r.  o działalności
leczniczej (DZ.U.2016 poz. 1638 ze zm.).

5. Bez  zgody  Zamawiającego  oraz  podmiotu  tworzącego  Zamawiającego  wierzytelności
wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w
przepisach  art.  876  do  887  Kodeksu  cywilnego,  ani  jakiejkolwiek  innej  umowy
zmieniającej  strony  stosunku  zobowiązaniowego  wynikającego  z  realizacji  niniejszej
umowy.

6. Strony  wspólnie  oświadczają,  że  wyłączają  możliwość  dokonywania  przez  podmioty
trzecie  Umowy Faktoringu,  Umowy Gwarancyjnej,  Umowy Zarządu  Wierzytelnością,
Umowa Inkasa.

7. Strony  wspólnie  oświadczają,  że  wyłączają  możliwość  dokonywania  przez  podmioty
trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami
Wykonawcy  wynikającymi  z  niniejszej  umowy  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody
Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego Zamawiającego.

8. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować nieważnością tej czynności prawnej oraz
dodatkowo  obowiązkiem  zapłaty  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  kary
umownej  w  wysokości  5  %  wierzytelności,  którą  nabyła  niezależnie  od  podstawy
faktycznej lub prawnej, osoba trzeci.

9. Termin  płatności  uważa  się  za  zachowany  w  dniu  obciążenie  rachunku  bankowego
Zamawiającego.



§ 5
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:

1) w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanej umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności,  za które odpowiada.

2) w przypadku nienależytego wykonywania umowy, które może się przejawiać np.: w
nieterminowej realizacji dostaw, niezgodności dostawy z zamówieniem, niezgodności
dostawy z fakturą, stosowaniu zmienionych cen bez zastosowania procedury zmiany
cen określonej w umowie, załatwianiu reklamacji w sposób niezgodny z zapisami w
umowie, odmowie realizacji dostawy (ustnej lub pisemnej):
a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy

dzień zwłoki, 
b) jednorazowo, w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części  brutto umowy w

przypadku zaistnienia pozostałych okoliczności;
3) strony ustalają, że w razie wystąpienia powyższych okoliczności, zostaną naliczone

kary zgodnie  z w/w warunkami, w przypadku okoliczności określonych w punkcie 2)
Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur na podstawie noty księgowej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku,
gdy szkoda   z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy przekroczy
kwotę kar umownych.

§ 6
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dopuszcza możliwość zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie:
1) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu

obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 4,
jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

2) W  przypadku  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  promocji  ustalonej  przez
Producenta.

3) zamiany  poszczególnego  asortymentu  towaru,  będącego  przedmiotem  umowy  i
wyszczególnionego w Załączniku nr 1, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego
produkcji, a o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia umowy, na tzw.
zamienni  pod  warunkiem,  że  spełni  on  wszystkie  wymogi  Zamawiającego  w tym
również cenę jednostkową netto i brutto;

4) zmiany  ilości  w  poszczególnych  pozycjach  asortymentu  towaru,  będącego
przedmiotem  umowy  i  wyszczególnionego  w  Załączniku  nr  1  pod  warunkiem
nieprzekroczenia wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 4.

5) w zakresie zmiany nazwy handlowej produktu leczniczego, 
6) w zakresie sposobu konfekcjonowania i związanej z tym zmiany liczby opakowań, w

sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany
produkt,  powodujący  wycofanie  dotychczasowego,  o  tożsamych  (lub  lepszych)
właściwościach farmaceutyczno-medycznych, lub w przypadku braku dostępności na
rynku polskim produktu leczniczego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy w zakresie spornego leku za
porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.

3. Ceny jednostkowe,  ustalone  w ofercie  Wykonawcy z  dnia  …................. są tożsame z
cenami podanymi w załączniku nr 1, nie ulegną zmianie przez okres 24 miesięcy od daty
zawarcia umowy, z tym że dopuszcza się w tym okresie  zmianę ustalonych cen brutto: 
1) wynikającą  ze  zmian  cen  urzędowych,  przedstawionych  w  odpowiednim  akcie

prawnym, przy czym cena brutto może ulec zmianie wyłącznie o kwotę stanowiącą
różnicę pomiędzy nową a dotychczas obowiązującą ceną urzędową – obowiązujące od
dnia wejścia w życie tego aktu prawnego;



2) w przypadku ustalenia cen urzędowych na produkty,  wobec których obowiązywały
ceny  umowne,  przy  czym  cena  brutto  nie  będzie  wyższa  niż  cena  urzędowa
przedstawiona w odpowiednim akcie prawnym – obowiązujące od dnia wejścia  w
życie tego aktu prawnego;

3) w przypadku obniżenia ceny towaru. 
Wymóg  korygowania  ceny  nie  ma  zastosowania,  jeśli  cena  oferowana  przez
Wykonawcę będzie  niższa, niż cena urzędowa po zmianie.

4) w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  wprowadzonej
odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie  wyłącznie  kwota VAT w stopniu
wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

4. Zamawiający dopuszcza  następujące zmiany cen jednostkowych brutto:
1) w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  wprowadzonej

odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie  wyłącznie  kwota VAT w stopniu
wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne,-  jeżeli  zmiany te  będą  miały wpływ na koszty wykonania  zamówienia
przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmian określonych w ust.  4  pkt  2)  i  3)  Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego  z  wnioskiem  o  zmianę  wynagrodzenia,  przedkładając  odpowiednie
dokumenty  potwierdzające  zasadność  złożenia  takiego  wniosku.  Wykonawca  winien
wykazać  ponad  wszelką  wątpliwość,  że  zaistniała  zmiana  ma  bezpośredni  wpływ  na
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.

6. Podstawowym  warunkiem  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  podwyższonych  cen
będzie złożenie przez Wykonawcę szczegółowego wyjaśnienia konieczności ich wzrostu i
uzasadnienia wysokości podwyżki.

7. Zmiana cen może nastąpić w formie aneksu do umowy.
8. Wymienione  w  ust.  4  ceny  jednostkowe  zawierają  wszystkie  koszty  związane  z

dostawami  towarów  loco  Dział  Farmacji,  adres  jak  wyżej  (transport,  opakowanie,
czynności Wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia itp.).

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się dostarczyć aktualne karty
charakterystyki  produktu  leczniczego  oraz  ulotki  z  pełną  charakterystyką  produktu
(wyrobu medycznego) w języku polskim do towarów.

§ 7
1. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  przypadku  wystąpienia  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. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc w terminie 45 dni od dnia:
1) powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których 

mowa w § 1 ust. 9;
2) powzięcia wiadomości, że Wykonawca naruszył § 1 ust. 9;



3) powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy.

3. W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji 
umowy, a w szczególności powtarzających się co najmniej dwukrotnie: odmowie 
realizacji dostawy, nieterminowych lub niezgodnych pod względem asortymentu bądź 
ilości dostaw, a także uchybień w zakresie jakości dostarczanych towarów lub terminów 
ważności, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
stosując § 5 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o 

więcej niż 3 dni robocze;
2) uchybienia terminowi realizacji 2 zamówień;
3) odmowy wykonania zamówienia;
4) dwukrotnej realizacji dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu

lub ilości;
5) dwukrotnego uchybienia w jakości dostarczanego Towaru, w tym w zakresie terminu 

ważności;
6) dwukrotnego naruszenia tego samego postanowienia Umowy;
7) wystąpienia  okoliczności  uniemożliwiającej  należyte  wykonanie  Umowy,  a  w

szczególności  zajęcie  znacznej  części  majątku  Wykonawcy  w  postępowaniu
egzekucyjnym,  utraty  możności  dysponowania  nim  w  celu  wykonania  Umowy  z
innych  przyczyn,  jak  też  wszczęcia  likwidacji  Wykonawcy  lub  postępowań
określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z
dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te
ustawy;

8) innego rażącego naruszenia Umowy.

§ 8
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego  (z  zastrzeżeniem  ustępu  2  niniejszego  paragrafu)  oraz  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

2. W przypadku opóźnienia w zakresie spełnienia świadczenia pieniężnego Strona będąca w
opóźnieniu zapłaci drugiej Stronie ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 9
Wszelkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10
Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
1. Umowę zawiera się od …................  do ….................
2. Umowa  przestaje  obowiązywać  przed  terminem  określonym  w  ust.  1,  w  przypadku

wyczerpania  asortymentu  stanowiącego  przedmiot  zamówienia  bądź  w  przypadku
wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 4; 

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


