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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:                ................................................................................ 

   

Siedziba: ................................................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ......................................  

Strona internetowa:  ......................................  

Numer telefonu:              ......................................   

Numer faksu:               ......................................  

Numer REGON:              ...................................... 

Numer NIP:               ...................................... 
 

Dane dotyczące zamawiającego 

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU  

ul. Zdrojowa 2, 59-850  Świeradów Zdrój 

  

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu :  

Sukcesywna dostawa leków do terapii lekowych na bieżące potrzeby 

Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa  Sp. z o.o. – Grupa PGU 
oferujemy i jednocześnie zobowiązujemy się do wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  za  cenę: 

 

Nr Pakietu ……… 

Cena ofertowa netto ..............................zł  

(słownie:.................................................................................................................... ..........  

……………………………………………………………………………………………) 

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT...............zł 

 

Cena ofertowa brutto .............................zł 

(słownie:.................................................................................................................... ........... 

.……………………………………………………………………………………………) 

 

Oświadczam, że : 

 

1. Wykonam zamówienie  w terminie określonym w SIWZ.  

2. Proponuję termin płatności faktur :.............. dni. (minimum 45 dni) 

3. Osoby do kontaktów  z  Zamawiającym: 

        

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....tel. kontaktowy, faks: ...........................   

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ... tel. kontaktowy, faks: ...........................  

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko, imię ....................................................................................................  

Stanowisko ..................................................................................... ...................... 

Telefon...................................................Fax.........................................................  

 

 

 

Zakres pełnomocnictwa*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

 

 



2 

 

Oświadczamy, że: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie  

    wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania  

     oferty oraz zapoznaliśmy się z miejscem realizacji usługi. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  

     istotnych warunków zamówienia. 

3. Postanowienia projektu umowy  zostały  zaakceptowane  poprzez podpisanie oświadczenia 

    bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

    w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

Załączone dokumenty, zgodnie z SIWZ: 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

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

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

W przypadku wyboru naszej oferty  będziemy/nie będziemy realizować  zamówienia z udziałem podwykonawców 

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

W części …………………………………………………….. każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie na 

Załączniku Nr 2 i 3. 

 

Zastrzeżenie wykonawcy: 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

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

 

 

 

 

______________________________        

Imię i nazwisko oraz  podpis  osoby         

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Załącznik Nr 3 do SIWZ 
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................................................................. 

      (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz działając jako 

uprawniony przedstawiciel wykonawcy, tj.: 

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

     1). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy            

           prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

     2). posiadania wiedzy i doświadczenia; 

     3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   

           zamówienia; 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

5. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania; 

6. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 

niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 

wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

 

7. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego; 

 

8. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
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 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje 

się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 

pkt 1 i 2; 

 

 nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 

terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

 

 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

 

 nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dnia .............................                   ....................................................... 

                                               podpis osoby wskazanej w dokumencie  

                      uprawniającym do występowania w obrocie 

                      prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
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....................................... 
     (pieczęć Wykonawcy)                                                               

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia  

 

 

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: 

 

Sukcesywna dostawa leków do terapii lekowych  na bieżące potrzeby 

Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa  Sp. z o.o.- Grupa PGU 
 

Oświadczamy, że : 

 

1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Akceptujemy projekt umowy bez uwag. 

3. Przekażemy realizację zadania podwykonawcom / zrealizujemy całość zadania  

       samodzielnie *. 

 

4. Oświadczamy, że zaoferowane produkty lecznicze posiadają ważne świadectwa rejestracji. 

5. Nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ZUS. 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

..............................., dnia ..........................                            ....................................................... 

                                   podpis osoby wskazanej w dokumencie  

                      uprawniającym do występowania w obrocie 

                      prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 Załącznik Nr 5 do SIWZ 
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UMOWA Nr …………/NO/2019 
 

zawarta w dniu  …………..…..2019      roku w Świeradowie Zdroju  

pomiędzy: 

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa    Spółka z o.o.  – Grupa PGU 

z siedzibą w Świeradowie Zdroju ul. Zdrojowa 2, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   Numer KRS: 0000018377, kapitał 

zakładowy 7.670.000,00 zł.  Regon: 230829737  NIP: 616-000-36-31 

zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:  

Ireneusza Łojka   -  Prezesa Zarządu,  

Zbigniewa Tomczaka –  Wiceprezesa Zarządu 

 

a ……………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

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

zwanym w dalszej treści umowy  Wykonawcą. 

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania leków zwanych dalej towarem, zgodnie z ofertą 

przetargową Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy  o wartości   PLN       netto,      brutto. 

§ 2. 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do realizacji dostawy towaru w ilości i asortymencie zgodnym z 

zamówieniem złożonym przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu 48 godzin od złożenia 

zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO”  w ciągu 24 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu 

wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po wyznaczonym terminie. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez 

względu na wielkość zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się  nie dzielić jednego zamówienia na części . 

                                                                             

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar własnym transportem lub za pośrednictwem 

przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, na własne ryzyko i na własny koszt, bez względu na 

wielkość zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do magazynu 

Działu Farmacji Szpitalnej w Świeradowie Zdroju przy ul. Piłsudskiego 35. 

3. Do obowiązków  Wykonawcy należy  również rozładunek towaru. 

 

                                                                                               § 5. 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar odpowiadać będzie normom jakościowym oraz będzie 

oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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2. Towar nie odpowiadający  normom jakościowym zakwestionowany w dostawie przez Zamawiającego  

podlega  reklamacji   zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie. W takim przypadku  Wykonawca  

zobowiązuje się do niezwłocznej tj. trwającej co najwyżej 4 dni wymiany wadliwego towaru własnym 

transportem i na własny koszt. 

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia 

dostawy, jeżeli: 

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany 

   i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- opakowanie będzie naruszone, 

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, zaoferowanym do    

   postępowania i wyszczególnionymi w arkuszach cenowych stanowiących załącznik do umowy. 
 

§ 6. 

1. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 

a) za zwłokę w realizacji  przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy  za 

każdy dzień zwłoki . 

b) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji  w wysokości 4% wartości produktów 

zareklamowanych,  za każdy dzień zwłoki. 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 

umowy.   

2.Powyższe nie wyłącza dochodzenia  naprawienia szkody przez Zamawiającego na zasadach   

    ogólnych. 
§ 7. 

W przypadku przekroczenia terminu dostawy o którym mowa w § 2 ust.2 Zamawiający może rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym, zachowując uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej 

określonej w § 6 ust. 1, lit. c.  
§ 8. 

1. Wykonawcy  przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie wynikające z przemnożenia ceny 

jednostkowej leku przez ilość zamówionego i dostarczonego leku nie więcej niż ilość i wartość podana w 

ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Za towary dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur  obliczone 

jako iloczyn ilości dostarczonych towarów oraz ceny jednostkowej ustalonej zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej umowy.  

3. Rozliczenia za dostarczone towary dokonywane będą  na podstawie wystawionych faktur. Podstawę do 

wystawienia faktur stanowić będzie dołączony do nich dowód przyjęcia do magazynu Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur za 

wykonanie usługi bez podpisu Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w ciągu …. dni od daty jej otrzymania, przelewem na 

konto Wykonawcy Nr ……………………………………………. 
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6. Zamawiający ma prawo do złożenia Wykonawcy pisemnej reklamacji dotyczącej przesłanej faktury wraz 

z uzasadnieniem w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania faktury. W razie uwzględnienia reklamacji 

Wykonawca dokona korekty  wystawionej faktury i dostarczy fakturę korygującą. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 9. 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do utrzymania ustalonych w przetargu cen zgodnie z formularzem 

cenowym , który stanowi załącznik nr 1 do umowy przez okres trwania umowy. 

2. Po upływie wymienionego w ust.1 okresu zmiana cen może nastąpić tylko  

w następujących przypadkach: 

- w przypadku zmiany cen urzędowych 

- w przypadku zmiany stawek VAT 

- w innych przypadkach przewidzianych prawem. 

3. W przypadku zmiany ceny zgodnie z §9 pkt.2 ulega odpowiedniej korekcie kwota wynagrodzenia 

określona w Załączniku Nr 1 do umowy. 

 

§ 10. 

1. W razie braku zamówionego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zakupu  

u innego Wykonawcy. 

2. W przypadku nie wywiązania się z terminu dostaw określonego w § 3 ust.2 Zamawiający  

również może skorzystać z tego prawa. 

 
§ 11. 

Ilości towaru  podane przez Zamawiającego  są  maksymalne. Mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

Zamawiający  zastrzega sobie możliwość niewykorzystania  ilości towaru w całości lub w części. 
                                                                                         

                                                                                        § 12. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zamówienia w szczególności w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Za 

okoliczność taką strony przyjmują m.in. zmniejszenie lub brak kontraktu ze strony NFZ na  procedury 

lecznicze z wykorzystaniem leku będącego przedmiotem umowy, brak pacjentów na dany lek. Zamawiający  

może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej 

części umowy. 
                                                                         

                                                                                      § 13. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności pieniężnych związanych z 

realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.    
   

§ 14. 

1. W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, w szczególności 

połączenia się z innym podmiotem gospodarczym bądź likwidacji, jest on zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed dokonaniem planowanej 

zmiany. 
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2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy  w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 

1) Zmiany cen urzędowych (NFZ)  oraz stawki podatku VAT  

2) Obniżenia cen jednostkowych w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. 

3) Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

4. Wykonawca o każdej zmianie cen zobowiązuje się  powiadomić Zamawiającego nie później niż 3 dni 

przed  uzgodnionym terminem  odbioru. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w zakresie zmiany  danych identyfikujących Wykonawcę i Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku: 

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy 

b) rezygnacji podwykonawcy 

7. Zmiany o których mowa w pkt. 3, 6, 7 mogą nastąpić jedynie przez zmianę umowy w tym zakresie 

aneksem podpisanym przez obie strony umowy. 

 

§ 15. 

Umowa zostaje zawarta na okres   12 miesięcy od dnia podpisania tj.   do ……………….   z możliwością 

wcześniejszego jej rozwiązania przez strony za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
                                                                  

§ 16. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w 

szczególności Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla Zamawiającego. 

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część. 

 

                                                                                     § 17. 

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

 

 

                      ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 
 


