
 
 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 

 

O F E R T A - (formularz ofertowy) 
„Dostawa medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji dla  SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” 

 

1. Wykonawca: …………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko wykonawcy) 

ul./al./pl. ……………………………………….…, kod pocztowy: ……………….…, miejscowość:……………..……………….….………… 

województwo: ………………………………….…………………, kraj:………………………………………………………….……………… 

NIP: ………..........................…..........……, REGON:……................................................…………,   Telefon: ….............................…………..  

 

adres skrzynki ePUAP:...............................................………………………… e-mail: ..............................................................................................................  

 

2. Oświadczam, że składam ofertę we własnym imieniu/*jako lider w konsorcjum zarządzanego przez: 

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

                                                                          (nazwa lidera) 

Partnerem w konsorcjum jest: ..…………………………………………………….……………………………………………..……….……… 

                (nazwa partnera, NIP, REGON, KRS)   
         (* niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu) 

3. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę (my) 

do niej zastrzeżeń. 

4. Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale 

podwykonawców* w następującym zakresie:  
(*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie) 

Część zamówienia (zakres rzeczowy) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć 

podwykonawcy 

Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest już znany) 

  

 

5. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

6. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na 

warunkach określonych i zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią SWZ i zawartą umową. 



 
 

 

 

8. Oświadczam (my), iż nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

9. Udzielam (my) terminu dostawy na „cito”: □* do 12 godz.; □* do 9 godz.; □* do 6 godz.; (* zaznaczyć właściwe ) 

10. Oferujemy wysokość kary umownej na „cito” w kwocie: □* 100 zł.; □* 200 zł; □* 300 zł; (* zaznaczyć właściwe ) 

11. Oferuję (my) wykonanie zamówienia za następującą cenę( należy wypełnić odpowiednią część/części): 

1. część zam. (zał. 1A) cena brutto: …………..….……złotych; 

2. część zam. (zał. 1B) cena brutto: …………..….……złotych; 

3. część zam. (zał. 1C) cena brutto: …………..….……złotych; 

4. część zam. (zał. 1D) cena brutto: …………..….……złotych. 

12. Oświadczam, iż jestem: (* należy zaznaczyć odpowiednie pole) 
 □* mikroprzedsiębiorstwo;  □* małe przedsiębiorstwo;   □* średnie przedsiębiorstwo; □* jednoosobowa działalność gospodarcza; 

 □ *osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; □* inny rodzaj. 

13. Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

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

14. Oświadczam(my), iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku …………………… 

(należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 

wykazaliśmy w załączniku do Oferty  …………………. (należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane 

(wypełnić jeżeli dotyczy). 

15. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 225 ust. 1 ustawy PZP informujemy, że wybór oferty*:  

□* nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o  podatku od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć,  

□* będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie: 

 

 

 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe w przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadził do obowiązku podatkowego po 

stronie Zamawiającego. 

 

Lp. 

Nazwa towaru (rodzaj) lub usługi 

 

Wartość bez podatku VAT (zł) 

 

Stawka podatku VAT (%) 

 

    



 
 

 

 

 

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:     
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................... 

 

 

 

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

                   Miejscowość / data                                                     Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikro przedsiębiorstwo – 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 euro. 

średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest ani małym ani średnim przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 1A do SWZ 

Formularz cenowy -  1 część zamówienia 

płyny 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto pozycji 

Podatek 

VAT 

Wartość brutto 

pozycji 

Stawka 

VAT % 
Producent 

1 

Gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu 
glutarowego o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, 
endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, nie 
uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy, stopów 
wielu metali. Zwalcza bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy, aktywny 
wobec Helicobacter Pylori, gotowy do użycia. POJEMNOŚĆ: 5L 

Opakowanie 30 

      

2 

Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia 
endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi i innych 
wyrobów medycznych z tworzywsztucznych, gumy metali i szkła – 
pHoztworu ok. 7. Szybko działający (5min)  oraz wyskoko wydajny (1l 
koncentratu wystarcza na 200l roztworu roboczego)POJEMNOŚĆ: 5L 
 

Opakowanie 25 

      

3 RAZEM – SUMA WSZYSTKICH POZYCJI      

 

Cenny winny być podane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

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

               Miejscowość / data                Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 1B do SWZ 

Formularz cenowy -  2 część zamówienia 

płyny infuzyjne 

 

p. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto pozycji 

Podatek 

VAT 

Wartość brutto 

pozycji 

Stawka 

VAT % 
Producent 

1 Woda do wstrzykiwań 500 ml (butelka) Opakowanie 100       

  

2 
Woda do wstrzykiwań 250 ml (butelka) Opakowanie 100 

  

 

      

  

3 
Glukoza 5% 500 ml (butelka) Opakowanie 130 

  

 

      

  

4 
Glukoza 10% 500 ml (butelka) Opakowanie 200 

  

 

      

  

5 
Glukoza 10% 250 ml (butelka) Opakowanie 100 

  

 

      

  

6 
Sól fizjologiczna 0,9% 100 ml (butelka) Opakowanie 2500 

  

 

      

  

7 
Sól fizjologiczna 0,9% 250 ml (butelka) Opakowanie 2000       

8 
Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml (butelka) Opakowanie 3500       



 
 

 

9 
Płyn wieloelektrolitowy 250 ml (butelka) Opakowanie 500       

10 Płyn wieloelektrolitowy 500 ml (butelka) - zawierający nie więcej niż 

0,90g/1000ml dwuwodnego cytrynianu sodu 
Opakowanie 2500       

11 RAZEM – SUMA WSZYSTKICH POZYCJI      

 

Cenny winny być podane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

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

               Miejscowość / data       Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 

 

 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1C do SWZ 

Formularz cenowy -  3 część zamówienia 

dezynfekcja 

  
Lp. 

Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto pozycji 

Podatek 

VAT 

Wartość brutto 

pozycji 

Stawka 

VAT % 
Producent 

1 

Pasta z zawartością alginianu srebra służącą do leczenia odleżyn, 
owrzodzeń podudzi, zespołu stopy cukrzycowej i oparzeń II stopnia. 
Wysoka skuteczność leczenia osiągana jest dzięki specjalnej 
polisacharydowej strukturze alginianu, która uwalnia jony srebra w 
sposób kontrolowany i regularny, zapewniając wysoką ochronę 
przeciwbakteryjną. POJEMNOŚĆ: 10szt. a15g 
 

Opakowanie 10 
  

 

      

2 

Uniwersalny roztwór wodny powidonu jodu, przeznaczony do 
wszystkich rodzajów dezynfekcji pacjenta. Substancja czynna powidon 
jodu (PVP - jod) charakteryzuje się szerokim spektrum skuteczności 
antybakteryjnej. POJEMNOŚĆ: 250ml 
 

Opakowanie 5 
  

 

      

3 

Uniwersalny roztwór wodny powidonu jodu, przeznaczony do 
wszystkich rodzajów dezynfekcji pacjenta. Substancja czynna powidon 
jodu (PVP - jod) charakteryzuje się szerokim spektrum skuteczności 
antybakteryjnej. POJEMNOŚĆ: 1L 
 

Opakowanie 5 
  

 

      

4 

 
Gotowy do użytku alkoholowy roztwór do dezynfekcji skóry 
przeznaczony do stosowania na oddziałach szpitalnych, na sali 
operacyjnej oraz w gabinetach lekarskich. Substancje czynne 2-
propanol i powidon jodu charakteryzują się szerokim spektrum 
skuteczności antybakteryjnej. POJEMNOŚĆ: 1L 
 

Opakowanie 10 
  

 

      

5 

Maść stosowana jest do dezynfekcji skóry w przypadku: odleżyn, 
owrzodzeń, ropnych zmian skórnych, chorób skórnych, wtórnych 
zakażeń skóry, zakażonych ubytków skóry. Substancja czynna: PVP jodu. 
POJEMNOŚĆ: 20g 
 

Opakowanie 10 
  

 

      

6 

 
Maść stosowana jest do dezynfekcji skóry w przypadku: odleżyn, 
owrzodzeń, ropnych zmian skórnych, chorób skórnych, wtórnych 
zakażeń skóry, zakażonych ubytków skóry. Substancja czynna: PVP jodu. 
POJEMNOŚĆ: 100g 
 

Opakowanie 20 
  

 

      



 
 

 
7 

 
Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, 
czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-
IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób 
zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania 
dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez 
zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, 
chlorowodorek oktenidyny. POJEMNOŚĆ: 30ml 
 

Opakowanie 30 
  

 

      

8 

Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, 
czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-
IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób 
zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania 
dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez 
zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, 
chlorowodorek oktenidyny. POJEMNOŚĆ: 250ml 

Opakowanie 30 
  

 

      

9 

Sterylny, gotowy  do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, 
nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, 
usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób 
zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania 
dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę oraz PHMP; 
bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak 
jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. POJEMNOŚĆ: 350ml 
 

Opakowanie 70 
  

 

      

10 

Sterylny, gotowy  do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, 
nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, 
usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób 
zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania 
dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę oraz PHMP; 
bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak 
jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. POJEMNOŚĆ: 1L 
 

Opakowanie 30 
  

 

      

11 

Gotowy do użycia produkt w pianie do mycia ciała pacjenta. To 
doskonałe rozwiązanie w przypadku mycia całego ciała pacjentów 
przed zabiegami operacyjnymi i eradykacji MRSA. Nie wymaga 
spłukiwania. POJEMNOŚĆ: 200ml 
 

Opakowanie 10 
  

 

      

12 
 
Dekolonizacja MDRO, oczyszczanie i pielęgnacja całego ciał w formie 
żelu do mycia. POJEMNOŚĆ: 100ml 
 

Opakowanie 10 
  

 
      

13 
Oczyszczanie i usuwanie kolonii MDRO z przedsionka nosa. Wytwarza 
efekt bariery przeciwdrobnoustrojowej zapobiegającej ponownej 
kolonizacji. POJEMNOŚĆ: 30ml 
 

Opakowanie 15 
  

 
      



 
 

 

14 

Higieniczny, gotowy do użycia preparat myjący. Służy do mycia ciała 
pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi i eradykcji MRSA. Działa 
baktreio- i grzybobójczo. Nie trzeba spłukiwać, duża toleracja tkankowa 
i skórna. Przeznaczony do długotrwałego stosowania. POJEMNOŚĆ: 
500ml 

Opakowanie 30 
  

 

      

15 

Szybko działający środek do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego na 
bazie alkoholi. Wykazuje działanie bakteriobójcze łącznie z Tbc, MRSA, 
grzybobójcze i wirusobójcze. Czas działania 15 sek. przedłużony efekt 
działania do 3 godz. Nie traci aktywności w obecności białka, surowicy i 
krwi. Bardzo szybko schnie, zapewnia właściwe przyleganie folii 
podczas zabiegów operacyjnych. POJEMNOŚĆ: 250ml 

Opakowanie 100 
  

 

      

16 

Szybko działający środek do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego na 
bazie alkoholi. Wykazuje działanie bakteriobójcze łącznie z Tbc, MRSA, 
grzybobójcze i wirusobójcze. Czas działania 15 sek. przedłużony efekt 
działania do 3 godz. Nie traci aktywności w obecności białka, surowicy i 
krwi. Bardzo szybko schnie, zapewnia właściwe przyleganie folii 
podczas zabiegów operacyjnych. POJEMNOŚĆ: 5L 

Opakowanie 5 
    

  

      

17 RAZEM – SUMA WSZYSTKICH POZYCJI      

 

Cenny winny być podane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

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

               Miejscowość / data       Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1D do SWZ 

 

Formularz cenowy -  4 część zamówienia 

paski 

 

p. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

pozycji 

Podatek 

VAT 

Wartość brutto 

pozycji 

Stawka 

VAT % 
Producent 

1 

 
Paski do glukometru (kompatybilne z Glucomaxxem) x 50 

szt. 
 
 

Opakowanie 1000 
 

      

2 RAZEM – SUMA WSZYSTKICH POZYCJI      

 

Cenny winny być podane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

 

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

               Miejscowość / data       Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 



 
 

 
Załącznik nr 2 do SWZ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

______________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 

Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji  w Zielonej Górze w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa medycznych 

artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji dla  SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” 

oświadczam, co następuje:  

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 pkt 1-6 PZP. 
 

JEŻELI DOTYCZY: 

 

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

…………. PZP (podać należy zastosowaną podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

PZP podjąłem następujące czynności:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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. 

____________________________ 

 

(podpis) 

 

Wskazuję, że nasze dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej w ogólnodostępnej bazie 
danych, z której Zamawiający może pobrać samodzielnie (adres strony internetowej):  

□* https://prod.ceidg.gov.pl (odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 

□* https://ems.ms.gov.pl (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego), 

□* inny rejestr (dotyczy podmiotów zagranicznych) – nazwa rejestru i adres strony internetowej 

…………………………………………..………………..…….….. (należy podać jeżeli dotyczy), 

□* nie dotyczy   

 

*zaznaczyć właściwe 

 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Załącznik nr 3 do SWZ 

- Wzór - 

UMOWA 
 

zawarta w dniu …… 2021 r. w Zielonej Górze pomiędzy: 

Zamawiający: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 

NIP: 9730344188 

KRS: 0000038429 

adres: ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra 

reprezentowanym przez: 

Dariusza Suchorskiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Heleny Zaleskiej 

zgodnie z informacją KRS aktualną na dzień podpisania umowy, 

określany dalej jako: Zamawiający, 

a 

Wykonawcą:…; 

KRS/CDIEG:….. 

NIP: ….. 

adres:  reprezentowanym przez: …………………………………..…….. 

zgodnie z informacją KRS/CDIEG aktualną na dzień podpisania umowy 

określany dalej jako: Wykonawca, 

Zamawiający i Wykonawca określani dalej odpowiednio jako: strona / strony. 

Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania 

oświadczeń woli w imieniu strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej, i że 

umocowanie to nie wygasło. 

Preambuła 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 

medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w 

Zielonej Górze na - …….. część zamówienia. 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę dla Zamawiającego produktów 

medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji, w sposób i na zasadach 

określonych w niniejszej umowie oraz załącznikach do umowy. 



 
 

 

2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy (SWZ) oraz załącznik nr 2 do umowy 

(oferta Wykonawcy z dnia ….. r.). 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Podstawowy termin wykonania jednorazowej dostawy: 2 dni robocze od dnia złożenia 

zamówienia. 

5. W sytuacjach nagłych i wyjątkowych Wykonawca wykona zamówienia na ”cito”, tzn. w 

terminie do 12 godzin (liczba godz. może ulec zmianie zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w ofercie) licząc od dnia 

złożenia zamówienia. 

6. Dostawy będą dokonywane do Magazynu Działu Farmacji Aptecznej SP ZOZ MSWiA w 

Zielonej Górze od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 14.00.  

7. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub e-mailem. 

8. Termin ważności sprzedanych i dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy 

od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu (podpisania protokołu odbioru dostawy). 

§ 2  

Opakowanie. Sprawdzenie i odbiór elementów umowy 

1. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. Przedmiot umowy musi być dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych 

opakowaniach z oznaczeniem z bieżącej produkcji, zabezpieczonych przed dostępem osób 

trzecich. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przez upoważnionego przedstawiciela do dokonania odbioru 

przedmiotu umowy, który będzie polegał na ustaleniu ilości i oceny jakości dostarczonych 

elementów. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, w przypadku elementów stanowiących przedmiot umowy  

sprzedawanych w opakowaniach ogranicza się do zbadania stanu opakowania. 

4. Sprawdzenie produktów farmaceutycznych stanowiących przedmiot umowy dla potrzeb oceny 

stanu wykonania umowy może polegać m.in. na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych 

produktów albo sprawdzeniu dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania normami. 

5. Odbiór elementów stanowiących przedmiot umowy odbywać się będzie w miejscu dostawy 

określonym w umowie. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z w/w postanowieniami nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi za wady ukryte. 

§ 3  

Wady fizyczne dostarczanych produktów 

1. Przez wady fizyczne rzeczy rozumie się takie cechy rzeczy zmniejszające jej wartość  

lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności,  

bądź z przeznaczenia rzeczy albo, gdy rzecz nie ma cech, o których zapewniał Wykonawca, bądź 

gdy rzecz została wydana w stanie niezupełnym. 

2. O dostrzeżonych wadach, które przy dołożeniu należytej staranności nie mogły być wykryte 

podczas odbioru produktów stanowiących przedmiot umowy powiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru 

przedmiotu umowy. W przypadku wad ukrytych sprzedawanych produktów stanowiących 



 
 

 

przedmiot umowy, powiadomienie Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie nastąpi w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia dostrzeżenia wady. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 72 godzin zmienić zakwestionowane produkty stanowiące 

przedmiot umowy na elementy dobrej jakości z odpowiednio długim terminem gwarancji  

lub odpowiednio uzupełnić braki ilościowe. 

4. Zamawiający ma prawo wskazać inny termin wymiany lub uzupełnienia zakwestionowanych 

elementów stanowiących przedmiot umowy, nie krótszy jednak niż termin określony w ust. 3. 

5. W razie niezgodności stanowisk co do oceny jakości elementów przedmiotu umowy, strony 

sporządzają protokół rozbieżności, który stanowić będzie podstawę dalszych działań 

reklamacyjnych w ramach gwarancji lub rękojmi.  

§ 4  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty: … złotych 

brutto (słownie: … ) przy stawce podatku VAT wskazanej w załączniku nr 2 do umowy.  

2. Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składają się następujące kwoty:  

cena netto: … złotych;  

podatek VAT w wysokości: … złotych. 

3. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności koszty dostawy  

i rozładunku przedmiotu umowy. 

§ 5  

Warunki płatności 

1. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Rozliczenia będą następowały na podstawie częściowych faktur wystawianych przez 

Wykonawcę po dokonaniu na rzecz Zamawiającego jednostkowego zamówienia (dostawy). 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury, przelewem bankowym, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru rachunku bankowego, wszelkie koszty 

związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji w tym zakresie. 

 § 6  

Osoby odpowiedzialne za kontakt przy wykonaniu umowy 

1. Zamawiający upoważnia: … , telefon: … , email: … , do kontaktów związanych z wykonaniem 

umowy. 

2. Wykonawca upoważnia: …, telefon: …, email: …, do kontaktów związanych z wykonaniem 

umowy. 

3. Strony mają prawo zmienić osoby funkcyjne o których mowa w ust. 1 – 2. Zmiana osób 

wskazanych w punkcie 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i zostanie dokonana poprzez pisemne 

zawiadomienie o drugiej strony umowy o takiej zmianie.  



 
 

 

§ 7  

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) w razie 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; 

 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 PZP,  

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 

dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

- w przypadku, o którym mowa w pkt 2) lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy.  

3) Wykonawca nie wykonuje umowy, po uprzednim wezwaniu go do działania zgodnego z jej 

treścią.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy zawierające uzasadnienie następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych  

w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę. 

5.  Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na mocy porozumienia stron. 

6. Niezależnie od powyższego umowa wygasa z dniem zaprzestania działalności leczniczej  

lub zmiany profilu tej działalności przez Zamawiającego. 

§ 8  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

1) za zwłokę w terminie wykonania jednorazowej dostawy określonej w § 1 ust. 4 w 

wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w terminie wykonania zamówienia określonego w § 1 ust. 5 w wysokości 100 
(kwota może ulec zmianie zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w ofercie) złotych za każdą godzinę zwłoki; 

3) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

umowy; 

4) za nieuzasadnione rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 



 
 

 

2. Strony mogą dochodzić praw z tytułu kar umownych do łącznej maksymalnej kwoty 

wynoszącej 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego na fakturze, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek od daty wymagalności. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kar 

umownych w wysokościach określonych w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 

powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 

wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością. 

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 

potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, 

o której mowa w ust. 1. 

7. Kara określona w ust. 1 pkt 1) nie ma zastosowania, gdy opóźnienie wynika z działania siły 

wyższej. 

§ 9  

Siła wyższa 

1. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego,  

jak i Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia  

i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe 

było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.  

2. Za siłę wyższą nie uznaje się między innymi: brak środków u Wykonawcy, czy niedotrzymanie 

zobowiązań przez jego kontrahentów lub podwykonawców. 

3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej  

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły 

wyższej. Powiadomienia, o których mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny 

sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć 

dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

4. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno  

o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia 

dowodów, o których mowa w ust. 3. 

§ 10  

Wykonanie umowy 

Umowę uważa się za wykonaną gdy spełni się jedna ze wskazanych poniżej okoliczności,  

a mianowicie: 

1) zostanie wykonany przedmiot umowy w ilości określonej w załączniku do umowy albo 

zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy; 

2) upłynie termin, na który zawarto umowę, niezależnie od wysokości zapłaconego Wykonawcy 

wynagrodzenia i ilości dostarczonych produktów. 

§ 11  

Gwarancja 



 
 

 

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedane i dostarczone Zamawiającemu 

produkty.  

§ 12  

Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy 

Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na 

osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 13  

Dane osobowe i poufność informacji 

 

Dane osób, o których mowa w § 6 niniejszej umowy zgodnie z 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) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez strony 

postanowień zawartych w niniejszej umowie. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu w formie pisemnej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia:  

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie 

Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany 

adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 

2)  w zakresie zmiany wynagrodzenia,  w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od 

towarów i usług - w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, część wynagrodzenia 

umownego brutto, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności ulegnie zmianie o wartość różnicy 

pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę 

podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 

(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji wynagrodzenie 

brutto, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 

3) po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem wirusa Covid-19, o których 

mowa w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), mają 

wpływ na należyte wykonanie niniejszej umowy, Strony mogą dokonać zmian tej umowy w 

zakresie, w trybie i przy spełnieniu warunków określonych w art. 15r ww. ustawy. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisu prawa polskiego. 



 
 

 

4. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony w 

pierwszej kolejności będą rozwiązywały je w drodze dwustronnych negocjacji, a w razie nie 

dojścia do porozumienia, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron.  

6. Załącznikiem wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 

Podpisy stron 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 


