
  

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1 PAKIET  
  

    

 
LEKI XI 

  

    
Lp. Nazwa międzynarodowa Postać, dawka Ilość 

1 Somatostatyna 
3 mg x 1 amp. proszku + 1 amp. 

rozpuszczalnika 
35 

2 Ferric isomaltoside inj 500 mg Fe 3+ / 5 ml x 5 fiolek 10 

3 Eptakog alfa aktywowany 
2 mg /100 000 j.m. x 1 fiol. z 

rozpuszczalnikiem 
6 

4 Zestaw do podawania leku poz.3 1 szt 6 

5 Hepatitis B Immune globulin Inj. 180 j.m./1 ml x 1 fiol. 6 

6 Insulina typu Gensulin N 300 j.m./3 ml x 5 wkładów 5 

7 Insulina typu Humalog Mix 25 300 j.m./3 ml x 5 wkładów 2 

8 Insulina typu Humalog Mix 50 300 j.m./3 ml x 5 wkładów 2 

9 Insulina typu M30 lub M3 300 j.m./3 ml x 10 wkładów 7 

10 Insulina typu M50 lub M5 300 j.m./3 ml x 10 wkładów 1 

11 Insulina typu Novomix 30 300 j.m./3 ml x 10 wkładów 2 

12 Insulina typu Novomix 50 300 j.m./3 ml x 10 wkładów 4 

13 Insulina typu Novorapid 300 j.m./3 ml x 10 wkładów 1 

14 

Insulinum humanum; insulina ludzka, 

rozpuszczalna, szybkodziałająca; początek 

działania: po ok.30 min. 

działanie maksymalne: 1-3 godz. 

czas działania: ok.8 godz. typu Gensulin R 

100 j.m./ml roztwor do wstrzykiwan 

x 10 wkładów a 3 ml; sc; iv; 
25 

 

2 PAKIET  
  

    

 
Nadroparin 

  

    
Lp. Nazwa międzynarodowa Postać, dawka Ilość 

1 Nadroparin calcium 2850 j.m./0,3 ml x 10 amp.strz. 5 

2 Nadroparin calcium 3800 j.m./0,4 ml x 10 amp.strz. 110 

3 Nadroparin calcium 5700 j.m./0,6 ml x 10 amp.strzyk. 40 

4 Nadroparin calcium 7600 j.m./0,8 ml x 10 amp.strzyk. 1 



  

 

3 PAKIET  
  

    

 
RECEPTURA 

  

    

 

Zamawiający dopuszcza zamianę wielkości opakowań tylko w pozycji 18 Paraffinum solidum 

(granulki). Zamawiający dopuszcza wielkość opakowania a 10 kg lub 5 kg w ilości: 

 
8 op. a 10 000 g 

  

 
lub 

  

 
16 op. a 5 000 g 

  

    

 
W pozostałych pozycjach zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowań 

    

Lp. Nazwa międzynarodowa 
Wielkość 

opakowania 

Ilość 

opakowań 

1 
Aqua pro usu officinale, woda do receptury aptecznej, jałowa, 

posiadająca hermetyczne zamknięcie 
100g 15 

2 
Aqua pro usu officinale, woda do receptury aptecznej, jałowa, 

posiadająca hermetyczne zamknięcie  
500 g 15 

3 Acidum boricum 25 g 2 

4 Acidum salicylicum 50 g 1 

5 Argenti nitras 5 g 6 

6 Dimeticon 350 250 ml 6 

7 Eucerium anhydrium  1 000 g 10 

8 Glicerolum 85% 1 000 g 5 

9 Glucosum  1 000 g 5 

10 Hydrocortisonum 1 g 1 

11 Iodoformium 
proszek x 25 

g 
10 

12 Kalium iodatum 5 g 1 

13 Lanolinum anhydricum 1 000 g 8 

14 Natrii citras 1 000 g 2 

15 Natrium biboricum = Borax 250 g 4 

16 
Opłatki skrobiowe do proszków recepturowych, rozmiar 3, op x 

250 szt. 
op 2 

17 Paraffinum liquidum  800 g 12 

18 Paraffinum solidum (granulki) 10 000 g 8 



  

19 Saccharum lactis = Lactulosum monohydricum 100 g  2 

20 Urea 25 g 1 

21 Vaselinum album  1 000 g 5 

 

 

4 

 

 

PAKIET  
  

    

 
Akcesoria recepturowe 

  

    
Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Gumki recepturki kg 8 

2 Torebki papierowe, białe, op.a 100 szt. 
  

a małe o wymiarach min. 10 x 15 cm op. 5 

b duże o wymiarach min.10 x 20 cm op. 5 

3 Torebki papierowe, pomarańczowe; op.a 100 szt. 
  

a małe o wymiarach min. 10 x 15 cm op. 2 

4 
Torba foliowa apteczna biodegradowalna wymiar ok. 25/45 cm; 

op. a 100 szt. 
op. 20 

5 
Torba foliowa apteczna biodegradowalna wymiar ok. 15/25 cm; 

op. a 100 szt. 
op. 15 

6 Krążek pregaminowy , op.a 100 szt. 
  

a o średnicy ok. 100 mm op. 3 

b o średnicy ok. 50 mm op. 3 

7 Etykiety – sygnatury apteczne, roz.ok 6 x 20 cm ;  
  

a białe; op.a 50 szt op. 5 

b pomarańczowe; op.a 52 szt op. 30 

8 
Pomarańczowe sygnaturki -naklejki na lek recepturowy, roz. 

ok.3,5 x 6 cm 
szt 100 

9 Szklane butelki recepturowe, o pojemności   
 

a 20 ml Szt. 80 

b 125 ml Szt. 30 

c 250 ml Szt. 20 

d 500 ml Szt. 20 

e 1000 ml Szt. 20 

10 
Plastikowe nakrętki na butelki, kompatybilne z butelkami z punktu 

1; w op.a 100 szt 
  

 

a do but.poj. 20 ml op. 2 

b do but.poj. 125 ml op. 2 

c do but.poj. 250 ml op. 1 

d do but.poj. 500 ml op. 1 



  

e do but.poj. 1000 ml op. 1 

11 Pojemniki do maści recepturowych o pojemności 100 g Szt. 150 

12 
Słoik szklany z nakrętką gładką, poj.300 ml średnica gwintu ok 7 

cm 
Szt. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa 

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

Siedziba 

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

Nr telefonu/faks 

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

          Osoba do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail 

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

Nr konta bankowego 

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

Nr NIP 

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

Nr REGON 

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

Dane dotyczące Zamawiającego 

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji 

ul. Słowackiego 2, Września 62-300 

Zobowiązania Wykonawcy 

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawę leków – powtórka II” 

za następującą cenę: 

Pakiet nr 1 

Wartość netto  ……………………………………………………………….. zł 

Podatek VAT …………………………………………………………….. zł 

Wartość brutto ……………………………………………………………...... zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

 

Pakiet nr 2 

Wartość netto  ……………………………………………………………….. zł 

Podatek VAT …………………………………………………………….. zł 

Wartość brutto ……………………………………………………………...... zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

 

Pakiet nr 3 

Wartość netto  ……………………………………………………………….. zł 

Podatek VAT …………………………………………………………….. zł 

Wartość brutto ……………………………………………………………...... zł 



  

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

 

Pakiet nr 4 

Wartość netto  ……………………………………………………………….. zł 

Podatek VAT …………………………………………………………….. zł 

Wartość brutto ……………………………………………………………...... zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

 

1. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam/my, że posiadam/my wszelkie niezbędne uprawnienia w zakresie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Oświadczam/my, że akceptuję/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy. 

4. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do 

zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i 

ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i 

uznaję/my się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

6. Usługę wykonam/my sami / przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skreślić): 

Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na usługę: 

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

Nazwa, adres podwykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

7. Oświadczam, że na dzień składania ofert podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn. zm.). 

*niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*
 

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). 

 

 



  

9. Załącznikami do oferty są: 

1) ………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………… 

 

 

 

…………………..………, dnia ………… 

 

 

 

 

                      

……………………………………………………………. 

                         (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)  



  

Załącznik nr 2a 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa leków – powtórka II”, za następującą cenę: 

 

 

Formularz cenowy dla pakietu nr …… 
 

Lp. 
Nazwa 

międzynarodowa 

Postać, 

dawka 
Ilość Cena netto  VAT 

Wartość 

VAT 

Cena 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Oferowany 

produkt 
Kod EAN 

            

            

            
 

 

Łączna wartość netto Pakietu  wynosi:................................................... zł,  

słownie: ............................................................................................................... 

Łączna wartość brutto Pakietu  wynosi:.................................................. zł,  

słownie: ............................................................................................................. 

 

 

.......................................         ……….……………………………………………………………  
                            (miejscowość, data)         

                                   
(imię, nazwisko i podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

                                                                              



 
 

Załącznik nr 3 

Projekt umowy 

§ 1 

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat zapytania ofertowego na „Zakup i 

dostawę leków – powtórka II”. 

 

§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest  zakup i dostawa ……. w ilości oraz rodzaju określonym 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Dostawy leków będą odbywać się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, wg 

potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywać przedmiot zamówienia (dostawy 

jednorazowe) na własny koszt i ryzyko, transportem odpowiednim do przewożonych 

produktów leczniczych, do apteki Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie: 

1) w przypadku zamówienia na CITO w zakresie artykułów ratujących życie - w 

terminie do 8 godz.,  

2) w przypadku pozostałych dostaw – w terminie do 24 godz. 

3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki 

szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie  (nie 

dotyczy zamówienia na cito). 

4. Wszystkie dostawy bez minimum logistycznego – Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w umowie bez względu na jego 

wartość. 

5. Zamówienie powinno zostać kompletnie zrealizowane. W przypadku braku leków w 

magazynach Wykonawcy jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań by nie pozostawić 

pacjentów bez leku np. poprzez zaproponowanie leku zamiennego (po uprzedniej 

konsultacji z farmaceutą Zamawiającego), w cenie nie wyższej niż zaproponowana w 

formularzu cenowym. 

6. W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony 

towar u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą w cenie oraz kosztami transportu 

obciążyć Wykonawcę, co nie wyłącza jego uprawnień wynikających z §6 ust 1 pkt. 1. 

7. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt. 

 

§ 4 

1. Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę 

dostarczania towaru, cenę stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr 1 oraz 

ilości zamawianego towaru, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą VAT w 

terminie 60 dni od daty jej otrzymania.   

2. Wykonawca może przesłać fakturę w formie elektronicznej na adres 

www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl, nazwa podmiotu „Szpital Powiatowy we Wrześni” 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego 

sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl.  

3. Wartość przedmiotu zamówienia nie może łącznie przekroczyć …….zł netto, ……… zł 

brutto. 

http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl


 
 

4. W przypadkach okresowych promocji cenowych towaru stosowanych przez producentów 

–  a niższych niż określone w załączniku nr 1 – strony uzgadniają, że w tym okresie 

dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku do umowy będą realizowane przez 

Wykonawców w cenach promocyjnych. 

5. Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień złożenia 

polecenia przelewu  w banku  Zamawiającego na podany niżej rachunek bankowy 

Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

 

§ 5 

1. Zamawiający akceptuje tylko produkty zarejestrowane jako leki, nie akceptuje 

suplementów. 

2. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji w nieuszkodzonych 

opakowaniach, będzie dopuszczany do obrotu gospodarczego na terenie RP oraz będzie 

zgodny z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 6 września 2001r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.) 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad i posiada co najmniej 12 

miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 

1) dostarczenia towaru nieodpowiedniej jakości lub towaru uszkodzonego, w tym nie 

posiadającego określonego w umowie 12 miesięcznego terminu przydatności do 

użycia, 

2) stwierdzenia, że dostarczony towar transportowany był w niewłaściwych warunkach, 

3) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem. 

5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt. 1-3 stosuje się zapisy § 7 (z wyłączeniem leków 

ratujących życie). 

6. W przypadku dostarczenia leków z krótszym niż wymaganym terminem ważności (jeśli 

Zamawiający wyrazi zgodę na ich przyjęcie), Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 

niezużytych leków, których termin ważności minął i dokona korekty faktury. 

 

§ 6 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie 

stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie  -  w wysokości 0,05% 

kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3, za każdy dzień zwłoki,  

b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy w wysokości 10%  kwoty  brutto wskazanej w § 4 ust. 3. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania  umowy 

przez którąkolwiek ze  stron z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego w 

wysokości 10% kwoty  brutto wskazanej w § 4 ust. 3, poza przypadkami określonymi 

w art. 456  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z należności     

wynikającej z   faktury  dostarczonej  po  zrealizowaniu dostawy, której kara umowna  

dotyczy. 

3. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w 

transakcjach handlowych. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną, do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 



 
 

5. Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić  podstawy 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana 

wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. 

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 4 ust. 3. 

 

§ 7 

Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad. 

Maksymalnie termin  dostarczenie towaru wolnego od wad  wynosi 3 dni robocze. 

 

§ 8 

Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach 

statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego. 

 

§ 10 

Umowa została zawarta na czas  od …….……..…… do ……………..…… lub do 

wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust 3. 

 

§11 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o naruszeniu. 

2. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§14 

W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

  

§15 

Wykonawca  oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego   swoich  

danych osobowych w zakresie wynikającym z realizacji celu i treści niniejszej umowy  oraz, 

że została poinformowana o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie z regulacjami 



 
 

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 Nr 119 str. 1). 

 

§16 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). 

 

§ 17 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający        Wykonawca 

                 

 

 

 

 


