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ROZDZIAŁ  I.       INFORMACJE  OGÓLNE
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację       
     istotnych warunków zamówienia.
2. Wszystkie załączniki do oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku 
     i ściśle - bez dokonywania w nich zmian - według warunków i postanowień zawartych 
     w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 
     Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną 
     przez Zamawiającego odrzucone.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu  
    zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej – 
 http://bip.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl
 

ROZDZIAŁ  II.     INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1,

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

REGON: 47231508600000        NIP: 732-18-60-164     KRS: 0000016940
wwwspzoz.aleksandrow-lodzki.pl.

z a p r a s z a  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity 
Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759, zwana dalej ustawą PZP) o wartości poniżej 200 000 Euro na :

„DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO HPV DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1”

Miejsce  realizacji  zamówienia:                             Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
                                                                                        Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, 
                                                                                         ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 
                                                                                         95-070 Aleksandrów Łódzki
                                                                                         tel.  42   712 77 09 wew. 25  fax. 42 712 77 11

1. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  WYKONAWCY.
       1.1. Oferta  winna  być  sporządzona  na   OGÓLNYM  FORMULARZU  OFERTY 
              stanowiącym  załącznik  nr 1 do SIWZ oraz na FORMULARZU CENOWYM 
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              stanowiącym  załącznik  nr 2 do SIWZ.
      1.1.1. Do oferty winny być załączone wszystkie  dokumenty  wymagane  odpowiednimi   
                        postanowieniami Rozdziału II  pkt. 3. oraz stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 
      1.1.2. Dokumenty załączone  do  oferty  mogą  być przedstawione  w  formie  oryginałów
                          lub  kserokopii  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę, 
                          z zastrzeżeniem dotyczącym upoważnień, o których mowa w punkcie 1.4.1.
      1.2. Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodną ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
      1.3. W  przypadku  załączenia  do  oferty  dokumentów  w  języku  obcym  Zamawiający  
               zastrzega,  iż  powinny  one  być  złożone  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.
      1.4.  Oferta winna być sporządzona w  języku  polskim, w formie pisemnej.
               Oferta winna być podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.
      1.4.1. Upoważnienia ( pełnomocnictwa) winny być dołączone do oferty w formie pisemnej
                      zwykłej w oryginale lub kserokopii notarialnie poświadczonej, o ile ustanowienie  
                      pełnomocnictwa nie wynika  z  innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
                      Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (-ne) do 
                      reprezentowania Wykonawcy.
        Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca   naniósł  zmiany, winny  być  parafowane  przez  
        osobę  podpisującą  ofertę.
      1.5.  Oferta  może  składać  się  z  dwóch  części :  części  jawnej  oraz  części   tajnej, 
              zawierającej  dokumenty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami 
              Ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, 
                 poz. 1503, z  późniejszymi zmianami).
      1.6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  wraz  z  ofertą   pisemnej    informacji    
             określającej,  które  z  załączonych dokumentów  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa –
             w  rozumieniu powyższych przepisów i  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom 
             postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4   
            Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
             Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać  
             przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
             objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako jednoznaczny 
             ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 
             postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

                  1.7. Wykonawca winien umieścić ofertę  w  kopercie,  która  powinna  być  zaadresowana na   
             adres  Zamawiającego,  podany  na  wstępie,  posiadać  odpowiednie  oznaczenie określające 
             przedmiot  zamówienia, nazwę  i  adres  Wykonawcy oraz napis : „nie otwierać przed 
             dniem…....... do     godz. ….......”.  
            Ofertę złożoną po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

                  1.8. Wykonawca  może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
                  1.9. Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  dotyczących  treści specyfikacji  istotnych  warunków 

            zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
           Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
           przekazano SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na  
           stronie internetowej, zamieszcza również na tej stronie.
     1.10. W  uzasadnionych  przypadkach Zamawiający może przed   upływem  terminu  składania 
             ofert,   zmienić treść SIWZ.
            Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający  przekazuje  niezwłocznie wszystkim           
            Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana  na stronie 
            internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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     2.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
     2.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. wykażą się 
            realizacją dostaw asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia o łącznej wartości 
            nie mniejszej niż cena oferty brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania 
            ofert albo wniosków o dopuszczenie do  udziału  w postępowaniu, a  jeżeli okres 
           prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
           dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu  potwierdzającego że dostawy 
           wyszczególnione w wykazie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie -  Załącznik  nr 
3.     
     2.3. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
           mowa w art. 24 ust. 1, tj. przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.2. SIWZ.  

3. DOKUMENTY, KTÓRE  NALEŻY DOŁĄCZYĆ :  
• CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
• CELEM WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

                Z POSTĘPOWANIA,
• CELEM POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ 

WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

   3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  
          Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
          a. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również   
              wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
               i doświadczenia w okresie ostatnich  trzech  lat przed upływem terminu składania ofert 
              albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
              działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
              wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że dostawy 
              wyszczególnione w wykazie, zostały wykonane lub są wykonywane  należycie– Załącznik
              nr 3.
          b. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, podmioty 
              te przedkładają pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
              zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

   3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
           zamówienia Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
       a. Aktualny odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu do 
               rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
               ustawy,  – wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
               wniosków o dopuszczenie  do udziału w   postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
               składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
               pkt. 2 ustawy.
         b.  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
              z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.Nr 50 , poz.331 z póź. 
              zmianami),bądź o braku przynależności do grupy kapitałowej. W przypadku   
              przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej 
              samej grupy kapitałowej.
     3.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
               Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2 a.
               -  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub  
               miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
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               ogłoszono upadłości;
     3.2.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.2.1, powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 
              miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w 
              postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
     3.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
               lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2.1. 
               zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
               właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
               lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
               Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
               Przepis pkt. 3.2.2. stosuje się odpowiednio. 

   3.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
          Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 
          a. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania 
               zaoferowanego asortymentu, zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie 
               Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533  
               ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.   
           b. Dokumenty potwierdzające aktualny stan badań klinicznych dotyczących skuteczności
               szczepionki.
    3.4. Koncesja na sprzedaż leków zgodnie z ustawą farmaceutyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, 
           poz. 533 ze zm.).
    3.5.  W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy winni:

  a) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
                 zamówienia ( dotyczy również Spółki cywilnej), zgodnie z wymogami art. 23 Ustawy 
                 prawo zamówień publicznych, z póź. zmianami;

  b) załączyć dokumenty określone w pkt. 3.2. odpowiednio przez każdy podmiot.

Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie zgodnie z formułą  - „spełnia nie spełnia” 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.

4.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA .
      4.1. Przedmiotem zamówienia jest:

„DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO HPV DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI,
 UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1”

      4.2. Szczepionki przeznaczone będą dla uczennic z rocznika 2000 w ilości 354 dawek po 0,5 ml.
      4.3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 
              33.65.16.00-4.
      4.4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
      4.5. Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowiązywania umowy zawiera „Formularz cenowy” -  
             załącznik do Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.
      4.6. Dostawy asortymentu realizowane będą w ciągu 5 dni roboczych (maksymalnie 5 dni 
             roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia loco w godzinach od 8.00 
             do 14.00 na koszt Wykonawcy.  
             Każda dostarczona do Zamawiającego partia towaru powinna być oznaczona  w sposób  
             określający rodzaj asortymentu oraz podaniem dokładnego miejsca przeznaczenia. 
     4.7. Termin ważności oferowanego asortymentu – 12 miesięcy.
     4.8. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi posiadać dokumenty – zgodnie 
             z wymogami określonymi w pkt. 3.3. a. SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 
             dostarczenia ich wraz z każdą pierwszą dostawą danego asortymentu oraz na każde żądanie 
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             Zamawiającego. 
     4.9. Termin realizacji zamówienia –  do dnia 30.06.2014 roku.
  

5.  MIEJSCE,  TERMIN  I  FORMA   SKŁADANIA  OFERT.     
      5.1. Miejsce składania ofert.    
             Zamkniętą   kopertę  zawierającą  ofertę   (wraz  ze  wszystkimi  załącznikami)  należy
             złożyć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie 
             Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, pok. Nr 57.
      5.2. Termin składania ofert.
             Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia :
                                    16 września 2013   r     do      godz.     09  00  
                                                     (w przypadku przesłania decyduje  data doręczenia).
      5.3. Forma składania ofert.
             5.3.1. Kopertę z dokumentacją przetargową należy oznaczyć następująco :

• na środku koperty adres Zamawiającego, o treści :

                           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                           w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 
                                               95-070 Aleksandrów Łódzki

• w lewym górnym rogu koperty czytelna pieczątka Wykonawcy,
                                      na dole koperty napis o treści określającej przedmiot zamówienia:
„DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO 
HPV DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, 

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1”
    5.3.2.  Koperta z  dokumentacją  przetargową  może  być  dostarczona  Zamawiającemu : 

                       - poprzez   doręczenie  na   miejsce   tj.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
                      Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,  95-070
                      Aleksandrów Łódzki od pon. do pt. w godz. 8.00 – 14.00.
                      - drogą pocztową, listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
                      Wybór drogi pocztowej w celu przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy.
                      Wykonawca - we własnym interesie - winien w taki sposób przygotować przesyłkę,
                      aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu podczas transportu
                       pocztowego.
                      Zamawiający odnotuje stan przesyłki pocztowej w momencie jej odbioru 
                       i w przypadku oznak uszkodzenia powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
      6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7.  TERMIN  I  MIEJSCE  OTWARCIA  OFERT.
       Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  i  zmianami  w  dniu: 
                 16 września 2013 r o godz. 10:00  
          w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, 
        ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,  95-070 Aleksandrów Łódzki, ( Gabinet Dyrektora ).

8.  ZASADY  OCENY  OFERT 
    8.1.  Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego kryterium.
            Cena                                                                 - 100 %
    8.1.1. Kryterium – „cena” - najniższa cena
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    8.1.1.1. Cena jednostkowa:
zgodna z cenami zawartymi w wykazie cen urzędowych hurtowych na produkty 

                       lecznicze nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego (Dz. U. Nr 169, poz. 1425),
                       winna zawierać rozliczenie wszystkich kosztów związanych z dostawą 1 szt. 

lub opakowania danego wyrobu, loco Apteka Zamawiającego (tj. transport,    
opakowanie, przygotowanie dostaw) z uwzględnieniem rabatów, upustów.

     8.1.1.2. Sposób obliczania ceny:
                    - cena jednostkowa netto przemnożona przez liczbę jednostek miar = wartość netto + 
                      podatek VAT = wartość brutto.
                    - cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
     8.1.1.3.  Informacja dotycząca walut:
                               a)  cena oferty winna być podana w złotych polskich.
     8.2. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za    
                    najkorzystniejszą czyli z najniższą ceną.

9.  OKRES,  DO KTÓREGO WYKONAWCA  BĘDZIE  ZWIĄZANY  ZŁOŻONĄ     
     OFERTĄ.  
    Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

10. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
      WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY –   zawiera Projekt  
       Umowy zgodnie z Rozdziałem III niniejszej Specyfikacji istotnych warunków 
       zamówienia. 
      10.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.  FORMALNOŚCI JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
      OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
      11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wypełni postanowienia 

        art. 92 i 95 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  2010. Nr 113,
               poz. 759).

11.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach nie 
         krótszych niż określone w art. 94 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

               (tekst jednolity Dz. U.  2010. Nr 113, poz. 759).
       11.3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
                Zamawiający może  wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
                przeprowadzania ich  ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
                unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień 
                publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  2010. Nr 113, poz. 759).

12.  POUCZENIE  O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
       W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA. 

      12.1. Wykonawcom oraz innym podmiotom określonym w art. 179, przysługują środki ochrony 
               prawnej przewidziane  w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień 
               publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2010. Nr 113, poz. 759).
        
13.  UPRAWNIENI  DO   BEZPOŚREDNIEGO   KONTAKTOWANIA   SIĘ
        Z  WYKONAWCAMI.

            13.1. Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym od poniedziałku do piątku 
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                      w godzinach 9.00 – 14.00
            13.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za wyjątkiem przypadku 
                      wskazanego w pkt. 1.4. SIWZ, zwane dalej „korespondencją” Zamawiający
                      i Wykonawcy przekazują faksem na nr 42 712 77 11.
            13.3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania w/w 
                      korespondencji.
            13.4. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się  z  Wykonawcami :

• w sprawach merytorycznie związanych z przedmiotem zamówienia :

KATARZYNA GORTAT   882-777-178
• w sprawach formalno-proceduralnych 

MARZANNA SMOLAREK – Tel. 42 712 77 09 wew. 25,
                                                     fax. 42 712 77 11
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ROZDZIAŁ  III.     PROJEKT  UMOWY 
zawarta  w dniu ........................................................   w  Aleksandrowie Łódzkim,  pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie 
Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki
posiadającym NIP : 732-18-60-164
posiadającym KRS : 0000016940
reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a
........................................................................................................................................................
posiadającym NIP : ...........................................
posiadającym KRS : .........................................

reprezentowanym przez :
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Strony zgodnie  oświadczają,  że w  wyniku  postępowania  o  udzielenie   zamówienia  publicznego  w  trybie 
„przetargu nieograniczonego  ” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych  opartego  na 
przepisach  Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. 2010 N, nr 
113 poz. 759) - wybrana została oferta ww. firmy.
        

§ 1
Przedmiotem umowy są :

„DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO HPV DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1”

         Szczepionki przeznaczone będą dla uczennic z rocznika 2000 w ilości 354 dawek po 0,5 ml,
szczegółowo określone w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2
1. Dostawy będące przedmiotem zamówienia, realizowane będą w oparciu o każdorazowo złożone 
    zapotrzebowanie faxem,  określające rodzaj i ilości dostaw.
2. W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
    jest poinformować Zamawiającego (faxem, ), o przyczynach zaistniałej sytuacji (w tym 
    samym dniu) i podać przewidywany termin dostawy, bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym 
     i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.
4. Dostawy asortymentu realizowane będą w ciągu ….. dni roboczych (maksymalnie 5 dni 
    roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia loco ………………….. w godzinach od 8.00 
     do 14.00 na koszt Wykonawcy.  
     Każda dostarczona do Zamawiającego partia towaru powinna być oznaczona  w sposób  
     określający rodzaj asortymentu oraz podaniem dokładnego miejsca przeznaczenia. 
5. W przypadku gdy dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie określonym w pkt.  4,
    Zamawiający może powierzyć realizację dostawy innej osobie na koszt Wykonawcy.
    Wykonawca nie może kwestionować kosztów realizacji dostaw przez inną osobę.
6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmienne potrzeby Zamawiającego. 

10



7. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży na zasadach określonych w ofercie i w umowie.
8. Skuteczność szczepionki wynosi ………..…. miesięcy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą zamówioną dostawą ulotek, bądź 
     materiałów informacyjnych dotyczących szczepionki w celu edukacji osób szczepionych.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży na zasadach określonych  w umowie leków   
     odtwórczych, które nie są ujęte w umowie. 
     Powyższe dotyczy :
   -  przypadku braku możliwości sprzedaży przez firmę, leku ujętego w  Zał. nr 1 do  umowy po  
       wcześniejszym uzgodnieniu stron,
   -  przypadku potrzeby zakupu przez Zamawiającego leku o innej nazwie handlowej, gramaturze 
      lub rodzaju opakowania niż w Załączniku nr 1 do umowy, posiadającego ten sam skład i 
      działanie czyli równoważnego.
11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 
      może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:
   a)   jakikolwiek element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12  
         miesięcy; 
   b)  jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie 
         z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone;
   c)  jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji,   
        załączonej wraz z każdą pierwszą dostawą danego asortymentu, obejmującej świadectwa  
        dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

 Zamawiający nie wymaga przedkładania wraz z każdą kolejną dostawą tego samego asortymentu         
 dokumentów, o ile nie utraciły one ważności lub nie wprowadzono zmian w ich treści w stosunku do   
 dokumentów złożonych wraz z pierwszą dostawą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do  
 dostarczenia  wraz z dostawą uaktualnionych dokumentów;

   d)  otrzymany element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, 
        która figuruje na fakturze VAT lub na załączonym dokumencie stanowiącym załącznik do  
        przedłożonej  faktury VAT.
12.  Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów z powodów 
       wymienionych w § 2 pkt. 11 oraz wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami    
       administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu części bądź całości towaru, w okresie max do 5 dni 
       od daty jego otrzymania, z uzasadnionej przyczyny.
14. W czasie trwania umowy Wykonawca nie może zablokować dostaw oferowanego asortymentu  
      ani od niej odstąpić, bez względu na przyczynę. 

§ 3
1. Wykonawca powierzy wykonanie przez podwykonawców następujący zakres rzeczowy dostaw 
    ................................................................................................................................................................. .
2. Zamawiający ma prawo żądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie gwarantuje on 
    właściwej, jakości dostaw lub dotrzymania terminów.

      3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, 
          uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników.
      4. W umowie z podwykonawcą Wykonawca określi terminy wykonania przedmiotu umowy  
           zapewniając dotrzymanie terminów wskazanych w umowie z Zamawiającym.

5.  Wykonawca zapewni by wynagrodzenie podwykonawcy (a w przypadku kilku podwykonawców 
      by suma ich wynagrodzenia) nie przekraczało wynagrodzenia Wykonawcy za cały przedmiot  

umowy. Wykonawca dokona rozliczenia z podwykonawcą we własnym zakresie.
6. Zamawiający może korzystać ze wszystkich praw nabytych przez Wykonawcę w stosunku do  
     podwykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 
    dopuszczenia do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, zgodnie z obowiązującymi     
    przepisami i przestrzegania terminów ważności na dostarczany towar.
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    Dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest udostępnić   
    Zamawiającemu na każde żądanie.
    Szczepionki muszą posiadać stosowne informacje dotyczące sposobu aplikowania.
2.  W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający 
     niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 
      ................... dni roboczych.
     W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar wolny 
     od wad lub brakujący, w terminie, jaki ma na rozpatrzenie reklamacji.
3. W przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego w terminie określonym w 
     pkt. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odpowiedniej części z  
     zachowaniem roszczenia o naprawie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
4. Wykonawca każdorazowo do realizowanych dostaw dołączy fakturę VAT zawierającą nr 
      umowy, nazwę towaru, ilość, cenę, nr katalogowy, oraz termin płatności (brak zgodności          
      terminu płatności między umową a fakturą VAT, spowoduje wystawienie noty korygującej 
      przez Zamawiającego).
      Informacje zawierające numery katalogowe oraz daty ważności zaoferowanego asortymentu  
      mogą zostać podane przez Wykonawcę w osobnym dokumencie stanowiącym załącznik do 
      przedłożonej faktury.

§ 5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  
    wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych  
    w ,,Formularzu cenowym” zaakceptowanym przez Zamawiającego, opisanych w Załączniku 
    Nr 1,  stanowiącym integralną część umowy.
2. Ogółem wartość zamówienia brutto wynosi:..................................................... .
3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w „Formularzu cenowym” nie
    ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.                        
    Stałość cen dotyczy wyłącznie wzrostu ceny a nie jej obniżki. 
4. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje

 z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
5. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku obniżki cen rynkowych dostaw będących  
       przedmiotem umowy do jej uwzględnienia i sprzedaży po cenach obniżonych (także 
       w okresie stałości cen).
6. W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę cen, każda ze stron ma prawo 
    odstąpić od umowy w terminie 30 dni po otrzymaniu informacji o proponowanej zmianie cen lub 
    odmowie, bez prawa do kar wynikających z umowy.
7. Wykonawca każdorazowo do realizowanych dostaw dołączy fakturę VAT zawierającą  
    nazwę towaru, ilość, cenę, nr katalogowy oraz termin płatności (brak zgodności terminu 
    płatności między umową a fakturą VAT, spowoduje wystawienie noty korygującej przez 
    Zamawiającego).
8. Termin płatności za zrealizowane dostawy  -............................ dni, licząc od dnia wystawienia
      faktury przez Wykonawcę.                               (minimum 30 dni)
9. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Należność za dostawę, zrealizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy:   

  ..................................................................................................................................................................
§ 6

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostaw Zamawiający upoważniony    
     będzie  do naliczania kar umownych :
     1/  za zwłokę w dostarczeniu zamówionych partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki 
         w wysokości 0,2% wartości tejże partii,
    2/ za niedostarczenie w całości zamówionej partii towaru – w wysokości 10% wartości tej partii 
       (przez niedostarczenie zamówionej partii towaru należy rozumieć sytuację, w której 
        Zamawiający zmuszony został do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w par. 2 ust. 6),
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    3/  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłącznie odpowiada Wykonawca
         -w wysokości 10% wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego  
     roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

§ 7
1. Umowa zostanie zawarta na okres  - do 30.06.2014 roku.
2. Umowa ulega rozwiązaniu przed terminem określonym w pkt. 1 w przypadku wyczerpania 
    asortymentu będącego przedmiotem umowy w zakresie  ilościowym lub wartościowym.

§ 8
Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych 
wierzytelności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 
    piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana cen będącą skutkiem zmiany stawki podatku VAT nie 
    wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w razie: 
    2.1. Zmiany potrzeb Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 3.
    2.2. Zmiany cen, zgodnie z § 5 ust. 3-5.
    2.3. Zmiany numerów katalogowych.
    2.4. W każdej sytuacji, gdy jest to korzystne dla Zamawiającego.

§ 10
                       Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu § 9 jest nieważna.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
    Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
    okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
    należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12
Wszelkie spory między stronami związane lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 )
oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny.

§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

Wykaz załączników do umowy:
1/ Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA  
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ROZDZIAŁ  IV. ZAŁĄCZONE  DRUKI  DO  SPECYFIKACJI :

Zał. nr 1 - Ogólny formularz oferty.
Zał. nr 2 – Formularz cenowy.
Zał. nr 3 – „Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat ......”

                                                                                                                

                                                                                                     SPECYFIKACJĘ
                                                                              ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
                                                                                                   Z A T W I E R D Z I Ł
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                            Załącznik  nr 1
O G Ó L N Y    F O R M U L A R Z     O F E R T Y

            
U W A G A : WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA.
NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY : ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ADRES  (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY : ............................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ  WYKONAWCĘ:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
NIP : ..........................................KRS :..........................................WOJEWÓDZTWO...............................
TEL. :  .................................................................  FAX :  .............................................................................
KONTO : ....................................................................................................................................................... 

Osoba/ y upoważniona/ e do reprezentowania firmy i podpisywania umowy:
..........................................................................................................................................................................
DO : NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO :

                           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                           w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 
                                               95-070 Aleksandrów Łódzki
Nawiązując do zaproszenia w trybie „przetargu nieograniczonego”  na : 

„DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO HPV DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1”

ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, oferujemy dostawy zgodnie z OPISEM 
PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  i FORMULARZA CENOWEGO.

I. OFEROWANE WARUNKI CENOWE.
Oferujemy dostawy szczepionek za cenę:
    wartość brutto oferty wynosi : ............................................................ zł ( w tym .......% VAT).

    słownie złotych brutto : ...........................................................................................................................
                                                                                   zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym

II. OFEROWANE  WARUNKI  DOSTAW
1. Dostawy asortymentu realizowane będą w ciągu ………... dni roboczych (maksymalnie 5 dni 
    roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia loco ………………….. w godzinach od 8.00 
     do 14.00 na koszt Wykonawcy.  
     Każda dostarczona do Zamawiającego partia towaru powinna być oznaczona  w sposób  
     określający rodzaj asortymentu oraz podaniem dokładnego miejsca przeznaczenia. 
2.  W  przypadku stwierdzenia wad  jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający 
     niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w  ciągu  
     ................... dni roboczych. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca dostarczy 
    Zamawiającemu  towar wolny od wad lub brakujący, w  terminie  jaki ma na rozpatrzenie
     reklamacji.
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3. Skuteczność szczepionki wynosi ……….…. miesięcy.
4. Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z pierwszą zamówioną dostawą ulotek bądź 
     materiałów informacyjnych dotyczących szczepionki w celu edukacji osób szczepionych.  

III. OFEROWANE WARUNKI ROZLICZANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
      ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY 

1. Zobowiązujemy się że ceny jednostkowe określone w „Formularzu cenowym” nie ulegną  
    zmianie przez okres  obowiązywania umowy.
    Stałość cen dotyczy wyłącznie wzrostu ceny a nie jej obniżki. 
2. Termin płatności za zrealizowane dostawy  -.............................. dni, licząc od dnia   
     wystawienia faktury przez Wykonawcę. (minimum  30 dni) 
3. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Należność za dostawę, zrealizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy:   

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

IV- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
     wnosimy do niej zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne informacje  do  przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy, został 
    przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej  oferty, do zawarcia
    umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu  i  terminie wyznaczonym   przez  Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  przez czas wskazany w SIWZ.
4. Zobowiązujemy się do nie zbywania wierzytelności, przysługujących nam w stosunku do 
    Zamawiającego, osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1  i  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniamy 
     warunki udziału w postępowaniu.
6. Oświadczamy, iż  zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych brak jest podstaw 
    do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
7. Oświadczamy, że  oferowany przez nas asortyment posiada dokumenty potwierdzające 
    dopuszczenie do  obrotu oraz bezpieczne jego stosowanie.

      8. Proszę wskazać części zamówienia, której wykonanie zamierzacie Państwo powierzyć
           podwykonawcom (jeżeli dotyczy)........................................................................................................... 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ..................................................................
2/ ..................................................................
3/ ..................................................................
4/ ..................................................................

Data .......................................                                                               Pieczątka  i  podpis :

                                                                                             ..................................................................................
                                                                         /upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy /
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