
Zalqczniknr 8
Do Regulaminu Udzielenia Zam6wiefiPublicznych w SpZOiZw tr ukowie

(dot. Rozdz. III litD pkt2,la)

ZAPY1IANIE OFERTOWE

o zamtiwienie publiczne prowadzone na podstawi e art,2 pkt 2 ustawy Prawo zamdwier[ publicznych

DOSTAWA LEKOVY I PREPARATOW ZYWIENIA
SPECJALISTYCZNEGO DO SPZOZ W L,UIKOWIB

(p r ze dmio t zam dw ieni a)

1/2022/AS
(nr nadany postgpowaniu)

materialy bezplatne

,l,ukdw, 07.06,2022

(miejscowoS6/data)

Strona I z 5



1. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej w tr ukowie
Adres: ul. Rogaliriskiego 3, 2l-400l,uk6w
Telefon : 2 5 -7 9 8 - 5 8 - 14 faks : 25 -7 9 8t - 5 8 - 14 ; e-mai l : apteka@spzoz. lukow, p l
Godziny urzgdowania od 07:30 do l5:00.
NIP: 825-1 7 -ll-7 19 Regon: 000306472

2. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

1. Przedmiotem zam6wienia sa:

Wymogi do przedmiotu zam6wienia:
a) Wykonawca o$wiadcza, 2e oferowane przez niego leki sQ dopusz;czone do obrotu

naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj4 aktualne Swiadectwa rejestracji, zgodnie z
ustaw4 z dnia 06 wrzeSnia 2001 r. - prawo Farmaceutyczne.

b) Wykonawca olwiadcza, 2e dostarczany asortyment posiada aktualny termin przydatno6ci
do stosowania, nie kr6tszy niZ 3 miesigcy od daty dosta-wy.

c) Wykonawca zobowi4zuje sig niezrvlocznie dostarczyd dokumenty dopuszr>zaj1ce asortyment
do obrotu na ka2de 24danie Za.mawiaj1cego, jak r6wnie2 Wykonawca z,obiwi4zuje rig Ao
udzielenia Zamawiajqcemu wsz,elkich informacji o dostarczanym asortymenci", * tjr* uiotki
informacyjnej w j gzyku polskim.

d) Wykonawca zobowi4zuje sig dostarcza6 leki o tej samej nazwie migdzynarodowej i tej samej
postaci farmaceutycznej a r62ntj dawce (np. tabletki 25, 50, 100 mgj fioki 750, tSbO mg)
pochodz4ce od tego samego prorlucenta i o tej samej narwie handlowej.

e) Wykonawca gwarantuje, 2e rlostarczone leki iniekcyjne w poitaci suchej substancji
sqrozpuszazalne w wodzie do inLiekcji lub soli fizjologicznej.

0 Wykonawca zobowi4zuje sig dostarczai aktualne karty charakterystyk lek6w na pl5ztach CD
lub e-mailem na kazde 2qdanie Zamawiaj}cego w terminie 5 dni na adrers e-mail wskazany
w$2ust.3.

g) Wykonawca gwarantuje, 2e dos;tarczany do Zamawiaj1cego asorfyment bgdzie zapakowany
w oryginalne (fabrycznie zapakowane przez producenta) i nieuszkodzone opakowania, kt6rl
odpowiadaj4 wymaganiom Polstrriej Normy, przewidzianej dla tego typu produktu.

h) Wykonawca zob.owiqzule sig do przestrzegania wymagari Dobrej- ir.utrtyti Dystrybucyjnej
zgodnie z aktualnie obowi4zuj4cym Rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia, w szczeg6lnosci
w zakresie transportu dostarczanych produkt6w leczniczych. Wykonalvca do pierwszej
dostawy i na kazde Z4danie Zarnawiajqcego, a ponadfo w przypadku znrriany wprowadzonej
ptzez WykonawcA lub producetta dolqcza dokument zawieraj4cy w t"ct,g6lnolci: warunki
transportu i przechowywania okre$lone przez producenta.

D Zamawiai4cv wymaga dostarczimia produkt6w profesjonalnym transportem zapewniai4cym
warunki zgodne z .u{lmaganianni producenta oraz kontrolg temperatury przei caly czis i
obowi4zkowego wydruku z r<jestratora dol4czanego podczas-dostawy^ lub przlslanego
niezwlocznie po dostawie e-mailem na adres, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 3.j) Wykonawca olwiadc"a, ze ofetowane produkty s4 zarejestro*un" jako prrodukty lecznicze
(leki), jeZeli takie wystgpuj4 w obrocie.

k) Leki, o kt6rych mowa w $ 1 dostarczane bgd4 czgsciami, na po<lstawie zam6wienia
skladanego przezZamawiaj4cego (Apteka Szpitalna) poczt1elektronicinqlub zapomoc4 faxu
kaLdorazowo na dane kontaktowe wykonawcy, o kt6rych mowa w $ 2 usi. 4.l) Zloilone zam6wienie okresla6 bgdzie asortyment, ilo6ci oraz terminy dosterwy.
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m) Wykonawca zobowi4zuje sig do realizacji zam6wieri, jak i dostarczenia go wedlug wlasnego
wyboru transportem wlasnym lub za poSrednictwem profesjonalnej firmy -kurierskiej

zzachowaniem wymagari okreslonych w niniejszej umowie, w kaZdym przypadku na wlasny
koszt i ryzyko, w ci4gu 48 goclLzin od przyjgcia zam6wienia - franco Aptefa Szpitalna - oi
poniedzialku do pi4tku w godz. 7:30 - 15:00, wraz z wniesieniem dostarizonego zam6wienia
do Apteki Szpitalnej.

n) Zamawiaj}cy zastrzega sobie :no2liwoSi korygowania termin6w i wielkoSci ciostaw oraz
zwrotu towaru zam6wionego otnylkowo" Dyspozycja moze by6 zgloszona faxem lub poczt4
elektronicznqkaLdorazowo na dane kontaktowe Wykonawcy, o kt6rych mowa w $ 2 ust, 4.
Dyspozycja musi by6 potwierdzona zwrotnie przez wykonawcg faxem bqdi:, e-mailem. Termin
dostawy liczony jest od chwili korekty zam6wienia.

o) Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zam6wienia leku na CITO. W takim pr4,pactku
Wykonawca zobowi4zuje sig dostarczy6 leki nie p62niej niZ w ciqgu 12 p5odzin zegarowych
o d zto2enia zam6wienia.

p) W przypadku niedotr4ymania termin6w dostawy, okreSlonych w ust. 3 b4dZ ust. 5
lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie okreSlonym w $ 8 ust. 2 (z uwzglgdnieniem
zapis6w $ 6 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarcz:onego-pizedmiotu
zam6wienia u innego dostawcy. W przypadku poniesienia przez Zamawliajacigo v,ry1szych
koszt6w, niZ wynikaj4 z niniejszej umowy, r6imic4 Zamawiaj1cy obciazy Wytonawca.
wykonawca wyraha zgodg i upowaznia zamawiajqcego do potr4cania tej r,6211isy iai"z}cyit
naleznoSci Wykonawcy bez koniecznoSci odrgbnego wzywania do zapiaty (przed, terminem
wymagalnoSci)' Do skutecznoSci oSwiadczenia o potr4ceniu wyslt.arizy dorgczenie
jednoczeSnie z wystawion4 not4 obci4Zeniow4.

q) Dokonanie zakupu lek6w w trybie okreSlonym w ust. 6 w ka2dym przypadku zmniejsza limit
zakup6w wynikaj4cy z niniejsze.j umowy.

r) Zamawiaj4cy wymaga dostarc:zenia wraz z zamawianym towarem faktury zakuptt w 2
egzemplatzach dla zamawiaj4cego oraz pliku elektronicznego zawieraj1cego fakto.g, kt6ry
moLna zaimpoftowad do systemu komputerowego. Obslugiwane typy ptitOw zawieruj-1
rozszerzenia: KT0" KTl" FAK. K00 .

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Termin realizacji umowy od 01.07.2:,022 da 20,02.2023

4. wYMAGANE DOKUMENTY (wvbra6 stosownie do nrzedmiotu zam6wienD

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S4dowego lub z Centralnej Ewidoncji i Informacji o
DzialalnoSci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, s;porzqdzonych nie
wcze6niej niZ 3. miesi1ce przed jej zto2eniem, jeZeli odrgbne przepisy w;ymagaj4 wpisu do
rejestru lub ewidencji

2. OSw iadczenie o dopuszczeniu pro,lukt6w leczniczy ch do obrotu

3'Petnomocnictwo do podpisania oferty w tocz4cym sig postgpowaniu (pelnomocnictwo do
zacilgania zobowiqzafi w imieniu Wykonawcy), dol4czone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokument6w zalqczony ch przez Wykonawcg.

4'Koncesjglzervrolenie na prowad:renie hurtowni farmaceutycznej produkt6w leczniczych na
podstawie art. 72 pkt.1 Ustawy F,rawo Farmaceutyczne
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Wykonawca moZe zloLyd tylko-iedn4 ofertg.

Wykonawca mohe zlotyd ofertg na wybrany pakiet

Oferta musi byi sporzqdzona zz',achowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.

oferta musi by6 podpisana przet. uptawnionego przedstawiciela wykonawr:y.
Oferta musi by6 sporzqdzonaw.jgzyku polskim.

Ofertg naleiy umieScr( w zamknigtym opakowaniu, uniemoiliwiaj4cyrn odcrytanie jego
zawarto6ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno iye orou"ione nazwq
(firm4) i adresem Wykonawcy orazzaadresowane:

i opisane:

APTEIU SZPITALNA, SPZOZ w Lukowie
ul. Rogalifiskiego 3, budynek 4, 2l-400 tr,uktw

,,ox'ERTA NA DOSTAW4 LEKOW
I PREPARAToW ZYWTTNTA SPECJALISTYCZNT]GO.

Nie otwierar! przed dniem 20.06,2022r., godz, 12.00',

6. MIEJSCE I TERMIN SKI-ADAN]IA OFERT

1. Oferty winny by6 zlohone w siiedzibie SPZOZ w tr-ukowie przy ulicy Rogaliriskiego 3, w
aptece szpitalnej w terminie do 20.06.2022 r. do godziny tj.OO.2. Oferta ottzymana przez Zarnavriaj4cego po terminie skladania ofert zostanie niezwlocznie
zwr6cona Wykonawcy.

UD CY
OF'E
ZW
I

l.

2.

a
J.

A

5.

6.

1. Wykonawca moLe zwt6ci6 siri do Zanawiaj1cego z pro6b4 o wyjasrnienie tregci ZO.
Zamawiaj4cy niezwlocznie prze$le odpowiedzi do *.ry.i[i"lh zaproszonych
Wykonawc6wlzamiesci odporviedZ na zapytania na swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lukow.pl (w zakladce:,,zam6wienia do 130000,,)

2. Zamawiaj}cy .v{Yznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami nw. osobg: kierownik apteki
szpitalnej Maciej Fajzetet

3. O6wiadczenia, wnioski, zawiadr:mienia oraz inne informacje mog4 byc przekazywane przez
strony za pomoc? faksu: 25-798-s8-r4 lub e-maila: apteka@spzoz.lukow.pl

Oferty zostan4 otwarte w Apte,ce Szpitalnej przy ul. Rogaliriskiego 3, budynek 4 w dniu
20,06.2022, o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert jest jawne.

1.

2.
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liczba punktdw oferty oceniantzj : najni2sza cena oferty brutto

l.ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:
cena oferty brutto _ 100 "h

W kryterium ,,cena oferty brutto" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

2.Wszystkie obliczenia zostan4 dol<onane z dokladnosci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
UNI ENI w

Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie ur przypadku gdy:
' Zadnaz ofert nie bgdzie spernia6 wymog6w okiedlonych w zo,r cena najkorzystniejszej 

.oferty przel<roczy wartoS6,'jak4 zamawiaj4cy mo,ze przeznaczyy nafinansowanie zam6wienia.
Zamawiaj4cy zasttzega sobie mo2liwo36 uniewahnieniapostgpowaniabezpodania przyazyny.
11. UDZIELANIE ZAMOWIENIA

1' Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre$lonym w niniejszyrn ZO i stanowi ofertg najkor4rstn iejsz4 z iunktuwi dzeni a pr zy j gty ch kryteri6w.

2. wz6r umowy stanowi zar4czniiknr 2 do zapytaniaofertowego.

1' Cena oferty zostanie_wyliczona przez Wykonawcg i przedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zal4cznikNr I do formularza oferty).

2. Przy sporz4dzaniu oferty Wykonawca uwzgigdnia ws4rstkie wymogi, o kt6rych mowa
w niniejszym ZO i ujmuje wszelkie koJzty zwiqzaie z wykonlrwamiem przedmiotu
zam6wienia, niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania pt iO1;1iotu 7am6wienia.
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