	Strona 38 z 38

SPSK-2_logo_kolor_wersja_podstawowa.jpg

file_0.wmf



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(powyżej 139 000 euro)

na dostawę produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz środków antyseptycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie.

znak sprawy: ZP/220/04/20

LP
Słownictwo główne
Główny przedmiot
33 60 00 00-6 Produkty farmaceutyczne
Dodatkowy przedmiot
CPV dla każdego zadania zostało wskazane w Rozdziale I pkt. IV oraz  Formularzu cen jednostkowych


Spis treści:

Rozdział I:     Instrukcja dla wykonawców
Rozdział II:    Opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny 
Rozdział II:    Wzór umowy 







ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. Nazwa i adres Zamawiającego (art. 36 ust 1 pkt 1 PZP)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 
e-mail: w.sybal@spsk2-szczecin.pl
NIP 955-19-08-958   REGON: 000288900
adres strony internetowej: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/ 
adres platformy zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin   
zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz środków antyseptycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej.
Integralną część platformy zakupowej stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

II. Tryb udzielenia zamówienia (art.36 ust 1 pkt 2, art. 10 ust 1 PZP)

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej „PZP” zwanej w dalszej części „PZP”. 
III. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 3, art. 29-31 PZP)

	Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz środków antyseptycznych , których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawiera:  Formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty.
1a)  W zakresie zadania nr 28  część B poz. 15 zamówienie obejmuje również dzierżawę  8 pomp 
       do żywienia pozajelitowego.

2.    Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty:
a)    na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w zakresie następujących 
       pozycji:
zadanie nr 28 część D pozycje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34
	zadanie nr 29 poz. 21, 22, 23
zadanie nr 35 poz. 41
zadanie nr 52 poz. 1 – 3
zadanie nr 55 poz. 20, 21
zadanie nr 75 poz. 1 – 8
zadanie nr 76 poz. 1 – 9
b)    Suplementy diety  w zakresie następujących pozycji:
Zadanie nr 35 poz. 39, 41
Zadanie nr 55 poz. 14
c)    Pozostałe materiały (opakowania)  w zakresie następujących pozycji:
Zadanie nr 74
d)    Kosmetyki w zakresie następujących pozycji:
Zadanie nr 51 poz. 9 – 12
e)     Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na produkty lecznicze znajdujące się w załączniku B do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – leki dostępne w ramach programów lekowych w zakresie następujących pozycji:
Zadanie nr 3 poz. 1, 2
Zadanie nr 17 poz. 1
	Zadanie nr 18 poz. 1 – 3
Zadanie nr 21 poz. 1, 2
Zadanie nr 33 poz. 1
Zadanie nr 58 poz. 1
Zadanie nr 61 poz. 1 – 4
Zadanie nr 62 poz. 1
Zadanie nr 63 poz. 1, 2
Zadanie nr 65 poz. 1, 2
	Zadanie nr 70 poz. 1, 2
Zadanie nr 72 poz. 1
f)     Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na produkty lecznicze znajdujące się w załączniku C do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – leki dostępne w ramach chemioterapii w zakresie następujących pozycji:
Zadanie nr 1 poz. 26
Zadanie nr 3 poz. 11
Zadanie nr 11 poz. 1
Zadanie nr 29 poz. 2, 3
Zadanie nr 35 poz. 40
Zadanie nr 64 poz. 1 – 14
Zadanie nr 66 poz. 1 – 22
Zadanie nr 67 poz. 1
Zadanie nr 68 poz. 1, 2
Zadanie nr 69 poz. 1, 2
Zadanie nr 71 poz. 1
3.    W przypadku postaci leku zawierających tą samą substancję czynną i drogę podania wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie produktów pochodzących od jednego producenta celem możliwości łączenia dawek. Jeśli Zamawiający odstępuje od tego wymogu jest to wyraźnie zaznaczone w formularzu cen jednostkowych.
Brak spełnienia powyższych  warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Zamawiający wymaga, by dostarczane produkty  posiadały okres przydatności  do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
W przypadku gdy produkt oferowany produkt  został wycofany z produkcji bądź jest tymczasowo niedostępny i nie jest znany termin wznowienia produkcji, wycenę pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy w formularzu cen jednostkowych w pozycji, w której widnieje produkt wycofany z produkcji bądź produkt tymczasowo niedostępny podają adnotację o wycofaniu produktu z produkcji bądź jego czasowej niedostępności.  Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał wartości pozycji produktów wycofanych lub czasowo niedostępnych, tj. ograniczy przedmiot zamówienia o produkty wycofane z produkcji bądź czasowo niedostępne, chyba, że zostaną wycenione przez wszystkich uczestników postępowania na danym zadaniu. 
7  Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość produktów, z tym że nie mniej niż 60 % wartości podanej w formularzu/ach cen jednostkowych.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art.36 ust.2 pkt 1 PZP)

Zamówienie składa się z 76 zadań:
zadanie nr 1 - Różne produkty lecznicze; 
CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze, wartość netto- 3.234.743,80 zł.
zadanie nr 2 -  Dożylne leki o działaniu przeciwbólowym; 
CPV: 33 66 12 00-3 Środki przeciwbólowe, wartość netto- 399.920,00 zł.
zadanie nr 3 -  Leki o działaniu przeciwnowotworowym, immunosupresyjnym i krwiotwórczym; wartość netto- 2.168.000,00 zł.
CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe                                                                    
CPV: 33 65 23 00-8 Środki immunosupresyjne                                                                                                          CPV: 33 62 10 00-9 Produkty lecznicze dla krwi i organów krwiotwórczych
zadanie nr 4 -  Leki ogólnoustrojowe o działaniu przeciwwirusowym; 
CPV: 33 65 14 00-2 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego,
wartość netto- 68.700,00 zł.
zadanie nr 5 -  Antybiotyki doustne i dożylne o działaniu ogólnoustrojowym i miejscowym; CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, wartość netto- 857.590,00 zł.
zadanie nr 6 -  Antybiotyki dożylne; CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, wartość netto-31.000,00 zł.
zadanie nr 7 -  Antybiotyki dożylne; CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, wartość netto- 201.950,00 zł.
zadanie nr 8 -  Produkty do żywienia pozajelitowego oraz środki hemostatyczne;
CPV: 33 62 12 00-1 Środki przeciwkrwotoczne                                                          
CPV: 33 61 60 00-1 Witaminy                                                                                    
CPV: 33 69 22 10-2 Preparaty odżywiania pozajelitowego
wartość netto- 681.200,00 zł.
zadanie nr 9 – Środek  antybakteryjny do użytku ogólnoustrojowego; CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; wartość netto- 120.000,00 zł.
zadanie nr 10 - Leki przywracające krzepliwość krwi; CPV: 33 62 12 00-1 Środki przeciwkrwotoczne; wartość netto- 470.000,00 zł.
zadanie nr 11 - Leki o działaniu przeciwwymiotnym; CPV: 33 61 00 00-9 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu; wartość netto- 44.000,00 zł.
zadanie nr 12 - Różne produkty lecznicze; 
CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto- 1.219.292,50 zł.
zadanie nr 13 - Leki miejscowe do użytku okulistycznego; 
CPV: 33 66 21 00-9 Środki oftalmologiczne; wartość netto- 196.738,70 zł.
zadanie nr 14 - Leki o działaniu immunosupresyjnym stosowane po przeszczepieniu narządów; CPV: 33 65 23 00-8 Środki immunosupresyjne; wartość netto-115.550,00 zł.
zadanie nr 15 - Leki o działaniu zwiotczającym mięśnie szkieletowe; 
CPV: 33 63 22 00-1 Środki rozluźniające mięśnie; wartość netto-112.000,00 zł.
zadanie nr 16 - Różne produkty lecznicze; 
CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto-331.024,00 zł.
zadanie nr 17 - Program lekowy leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego; 
CPV: 33 62 22 00-8 Środki przeciw nadciśnieniu; wartość netto-501.500,00 zł.
zadanie nr 18 - Program lekowy leczenia raka nerki; 
CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe; wartość netto- 3.945.933,60 zł.
zadanie nr 19 - Produkty lecznicze psychotropowe i odurzające; 
CPV: 33 66 10 00-1 Produkty lecznicze dla układu nerwowego; wartość netto- 624.157,50 zł.
zadanie nr 20 - Leki o działaniu znieczulającym i zwiotczającym; 
CPV: 33 66 10 00-1 Produkty lecznicze dla układu nerwowego; wartość netto- 133.200,00 zł.
zadanie nr 21 - Program lekowy leczenia hipercholesterolemii rodzinnej; 
CPV: 33 61 00 00-9 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu; wartość netto- 126.718,20 zł.
zadanie nr 22 - Preparaty żelaza do podawania dożylnego; 
CPV: 33 62 13 00-2 Preparaty przeciw anemii; wartość netto- 511.270,00 zł.
zadanie nr 23 - Leki stosowane w leczeniu nieinwazyjnego raka nabłonkowego pęcherza moczowego; 
CPV: 33 65 20 00-5 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
wartość netto- 556.000,00 zł.
	zadanie nr 24-  Zapobieganie immunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D)- ujemnych; CPV: 33 65 15 20-9 Immunoglobuliny; wartość netto- 120.200,00 zł.

zadanie nr 25 - Dożylne leki o działaniu przeciwbólowym; CPV: 33 66 12 00-3 Środki przeciwbólowe; wartość netto- 238.200,00 zł.
zadanie nr 26 - Leki zwiększające aktywność układu przywspółczulnego; CPV: 33 66 17 00-8 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego; wartość netto- 40.700,00 zł.
zadanie nr 27 - Środki zwiększające echogenność krwi stosowane w diagnostyce; CPV: 33 69 60 00-5 Odczynniki i środki kontrastowe; wartość netto- 9.300,00 zł.
zadanie nr 28 - Produkty do żywienia pozajelitowego i znieczulające ogólnie oraz linie do podaży wraz z dzierżawą kompatybilnych pomp do żywienia pozajelitowego; CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto- 1.346.328,42 zł.
zadanie nr 29 - Różne produkty lecznicze; 
CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto- 377.203,50  zł.
zadanie nr 30 - Leki o działaniu przeciwzakrzepowym; 
CPV: 33 62 11 00-0 Środki obniżające krzepliwość krwi; wartość netto- 54.600,00  zł.
zadanie nr 31 - Leki o działaniu przeciwzakrzepowym; 
CPV: 33 62 11 00-0 Środki obniżające krzepliwość krwi; wartość netto- 41.280,00  zł.
zadanie nr 32 - Leki stosowane w indukcji porodu;
 CPV: 33 64 12 00-7 Pozostałe środki ginekologiczne; wartość netto- 54.000,00  zł.
zadanie nr 33- Leki stosowane w programie lekowym leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego; CPV: 33 62 22 00-8 Środki przeciw nadciśnieniu; wartość netto- 163.800,00  zł.
zadanie nr 34 - Dożylne inhibitory pompy protonowej; CPV: 33 61 10 00-6 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń z nadkwasotą; wartość netto- 240.000,00  zł.
zadanie nr 35 - Różne produkty lecznicze; CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto- 474.515,50  zł.
zadanie nr 36 - Antybiotyki do stosowania dożylnego oraz doustnego; 
CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; 
wartość netto- 142.500,00 zł.
zadanie nr 37  - Antybiotyki do stosowania dożylnego; 
CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; 
wartość netto-156.750,00  zł.
zadanie nr 38- Antybiotyki szerokospektralne do stosowania dożylnego; 
CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; 
wartość netto-407.000,00  zł.
zadanie nr 39  - Antybiotyki szerokospektralne do stosowania dożylnego; 
CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; 
wartość netto-43.500,00  zł.
zadanie nr 40  - Różne produkty lecznicze; 
CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto-152.224,50  zł.
zadanie nr 41  - Leki stosowane w ginekologii i położnictwie; CPV: 33 64 12 00-7 Pozostałe środki ginekologiczne; wartość netto-387.400,00  zł. 
zadanie nr 42  - Nitraty do stosowania dożylnego; CPV: 33 62 21 00-7 Produkty lecznicze do terapii serca; wartość netto-72.000,00  zł.
zadanie nr 43  - Dożylne leki przeciwgrzybicze; CPV: 33 65 12 00-2 Środki przeciwgrzybicze do użytku ogólnoustrojowego; wartość netto-712.050,00  zł.
zadanie nr 44  - Kontrasty jodowe do stosowania dożylnego; CPV: 33 69 60 00-5 Środki kontrastowe; wartość netto-712.050,00  zł.
zadanie nr 45  - Leki o działaniu przeciwkrwotocznym; CPV: 33 62 12 00-1 Środki przeciwkrwotoczne; wartość netto-228.580,00  zł.
zadanie nr 46  - Witaminy rozpuszczalne w wodzie do podawania dożylnego; CPV: 33 61 60 00-1 Witaminy; wartość netto-46.250,00  zł.
zadanie nr 47  - Leki o działaniu przeciwkrwotocznym; CPV: 33 62 12 00-1 Środki przeciwkrwotoczne; wartość netto-380.000,00  zł.
zadanie nr 48  - Dożylne leki przeciwbólowe; CPV: 33 60 12 00-3 Środki przeciwbólowe; wartość netto-304.000,00 zł.
zadanie nr 49  - Antybiotyki do stosowania dożylnego; CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze  ;wartość netto-457.400,00  zł.
zadanie nr 50  - Różne produkty lecznicze; CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto-457.400,00 zł.
zadanie nr 51  - Różne wyroby farmaceutyczne: wyroby medyczne (poz.1-8) oraz kosmetyki (poz. 9-12); 
CPV: 33 68 00 00-0 Wyroby farmaceutyczne                                                                                       CPV: 33 71 15 00-2 Produkty do pielęgnacji skóry;
wartość netto-170.442,83  zł.
zadanie nr 52  -Dodatki do żywienia dojelitowego - dietetyczne środki spożywcze spcjalnego przeznaczenia medycznego ; 
CPV: 33 69 25 10-5 Preparaty odżywiania dojelitowego ;
wartość netto-55.500,00 zł.
zadanie nr 53  - Leki o działaniu przeciwpłytkowym; CPV: 33 62 11 00-0 Środki obniżające krzepliwość krwi; wartość netto-18.000,00  zł.
zadanie nr 54  - Różne produkty lecznicze; CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto-348.375,00 zł.
zadanie nr 55  - Różne produkty lecznicze; CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze  ;wartość netto-450.930,00  zł.
zadanie nr 56  - Antybiotyki do stosowania dożylnego; CPV: 33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego ;wartość netto-85.500,00  zł.
zadanie nr 57  - Środki odkażające na bazie oktenidyny ; CPV: 33 63 16 00-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne  ;wartość netto-269.625,00  zł.
zadanie nr 58  - Program lekowy leczenia raka wątrobowokomórkowego i nerkowokomórkowego; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe; wartość netto-358.000,00 zł.
zadanie nr 59  - Leki zwężające źrenicę gałki ocznej; CPV: 33 66 21 00-9 Środki oftalmologiczne  ;wartość netto-90.000,00  zł.
zadanie nr 60 -Środki kontrastowe stosowane w diagnostyce przewodu pokarmowego; CPV: 33 69 60 00-5 Odczynniki i środki kontrastowe ;wartość netto- 43.000,00 zł.
zadanie nr 61  - Program lekowy leczenia raka jelita grubego; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe ; wartość netto-426.103,74 zł.
zadanie nr 62  - Program lekowy leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD); wartość netto-3.276.00,00 zł.
zadanie nr 63  - Program lekowy leczenia zaawansowanego raka jelita grubego; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe; wartość netto-1.528.170,00 zł.
zadanie nr 64  - Leki stosowane w chemioterapii; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe; wartość netto-363.091,35 zł.
zadanie nr 65  - Leki stosowane w programie lekowym leczenia raka nerki; CPV: 33 65 20 00-5 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne; wartość netto-189.000,00  zł.
zadanie nr 66  - Leki stosowane w chemioterapii; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe ; wartość netto-1.227.498,40  zł.
zadanie nr 67  - Leki stosowane w chemioterapii; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe  ;wartość netto-103.950,00 zł.
zadanie nr 68  - Leki stosowane w chemioterapii;   CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe; wartość netto-15.750,00 zł.
zadanie nr 69  - Leki stosowane w chemioterapii; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe  ;wartość netto-86.500,00 zł.
zadanie nr 70  - Program lekowy leczenia nadciśnienia płucnego;  CPV: 33 62 22 00-8 Środki przeciwko nadciśnieniu; wartość netto-415867,00 zł.
zadanie nr 71  - Leki przeciwwymiotne stosowane podczas chemioterapii.; CPV: 33 61 20 00-3 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego; wartość netto-107.520,00  zł.
zadanie nr 72  - Program lekowy leczenia raka gruczołu krokowego opornego na kastrację; CPV: 33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe; wartość netto-1.292.760,00  zł.
zadanie nr 73  - Substancje do receptury; CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze; wartość netto-50.779,73  zł.
zadanie nr 74  - Opakowania do leków recepturowych;  
CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze                                                                    
CPV: 39 22 57 10-5 Butelki 
wartość netto-14.112,50  zł.
zadanie nr 75  - Preparaty do odżywiania dojelitowego - dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; CPV: 33 69 25 10-5 Preparaty odżywiania dojelitowego; wartość netto-90.750,00  zł.
zadanie nr 76  - Preparaty do odżywiania dojelitowego - dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; CPV: 33 69 25 10-5 Preparaty odżywiania dojelitowego; wartość netto-76.300,00 zł.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach zawierają formularze cen 
    Jednostkowych stanowiące  załącznik nr 1.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących poszczególne zadania. 
    Zamawiający nie wprowadza  ograniczeń dotyczących  ilości zadań,  na które może zostać  
    udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawcy mogą składać ofertę obejmującą jedno 
    zadanie, kilka zadań bądź wszystkie zadania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia 

	Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres  24 miesiące od dnia zawarcia  umowy.
	Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi max. 3 dni robocze, liczone od  pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia  faksem lub e-mailem. Termin dostaw cząstkowych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.


VI. Wykluczenie wykonawców z postępowania 

1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP wykluczy także Wykonawcę:
a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP lub na podstawie pkt VI ppkt 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt VI ppkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w  postępowaniu dotyczące:

1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -  w tym zakresie Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę :
	Pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy wszystkich zadań za wyjątkiem zadania nr 51,74

Pozwolenie na obrót środkami psychotropowymi – dotyczy zadań: 1, 19, 
Pozwolenie na obrót środkami odurzającymi – dotyczy zadań: 19, 20, 73

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
Zadanie nr 1 – 150 000,00 zł; 
Zadanie nr 2 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 3 – 100 000,00 zł;
Zadanie nr 4 – 45 000,00 zł;
Zadanie nr 5 – 45 000,00 zł;
Zadanie nr 6 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 7 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 8 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 9 – 7 000,00 zł;
Zadanie nr 10 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 11 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 12 – 60 000,00 zł;
Zadanie nr 13 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 14 – 6 000,00 zł;
Zadanie nr 15 – 5 000,00 zł;
Zadanie nr 16 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 17 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 18 – 150 000,00 zł;
Zadanie nr 19 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 20 – 6 000,00 zł;
Zadanie nr 21 – 6 000,00 zł;
Zadanie nr 22 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 23 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 24 – 6 000,00 zł;
Zadanie nr 25 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 26 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 27 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 28 – 60 000,00 zł;
Zadanie nr 29 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 30 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 31 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 32 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 33 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 34 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 35 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 36 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 37 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 38 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 39 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 40 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 41 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 42 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 43 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 44 – 30 000,00 zł;
Zadanie nr 45 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 46 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 47 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 48 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 49 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 50 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 51 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 52 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 53 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 54 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 55 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 56 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 57 – 12 000,00 zł;
Zadanie nr 58 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 59 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 60 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 61 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 62 – 120 000,00 zł;
Zadanie nr 63 – 60 000,00 zł;
Zadanie nr 64 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 65 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 66 – 50 000,00 zł;
Zadanie nr 67 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 68 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 69 – 3000,00 zł;
Zadanie nr 70 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 71 – 3 000,00 zł;
Zadanie nr 72 – 35 000,00 zł;
Zadanie nr 73 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 74 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 75 – 3 000,00 zł;
Zadanie nr 76 – 3 000,00 zł;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 170.000,00 zł) 

1.3.zdolności technicznej lub zawodowej  – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa produktów leczniczych - na wartość:

	Zadanie nr 1 – 350 000,00 zł; 

	Zadanie nr 2 – 40 000,00 zł;

Zadanie nr 3 – 200 000,00 zł;
Zadanie nr 4 – 65 000,00 zł;
Zadanie nr 5 – 85 000,00 zł;
Zadanie nr 6 – 3 000,00 zł;
Zadanie nr 7 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 8 – 65 000,00 zł;
Zadanie nr 9 – 12 000,00 zł;
Zadanie nr 10 – 45 000,00 zł;
Zadanie nr 11 – 5 000,00 zł;
Zadanie nr 12 – 120 000,00 zł;
Zadanie nr 13 – 20 000,00 zł;
Zadanie nr 14 – 12 000,00 zł;
Zadanie nr 15 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 16 – 30 000,00 zł;
Zadanie nr 17 – 50 000,00 zł;
Zadanie nr 18 – 400 000,00 zł;
Zadanie nr 19 – 65 000,00 zł;
Zadanie nr 20 – 13 000,00 zł;
Zadanie nr 21 – 13 000,00 zł;
Zadanie nr 22 – 50 000,00 zł;
Zadanie nr 23 – 55 000,00 zł;
Zadanie nr 24 – 12 000,00 zł;
Zadanie nr 25 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 26 – 5 000,00 zł;
Zadanie nr 27 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 28 – 130 000,00 zł;
Zadanie nr 29 – 38 000,00 zł;
Zadanie nr 30 – 50 000,00 zł;
Zadanie nr 31 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 32 – 5 000,00 zł;
Zadanie nr 33 – 16 000,00 zł;
Zadanie nr 34 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 35 – 45 000,00 zł;
Zadanie nr 36 – 14 000,00 zł;
Zadanie nr 37 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 38 – 40 000,00 zł;
Zadanie nr 39 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 40 – 15 000,00 zł;
Zadanie nr 41 – 35 000,00 zł;
Zadanie nr 42 – 7 000,00 zł;
Zadanie nr 43 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 44 – 70 000,00 zł;
Zadanie nr 45 – 22 000,00 zł;
Zadanie nr 46 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 47 – 35 000,00 zł;
Zadanie nr 48 – 30 000,00 zł;
Zadanie nr 49 – 25 000,00 zł;
Zadanie nr 50 – 45 000,00 zł;
Zadanie nr 51 – 17 000,00 zł;
Zadanie nr 52 – 5 000,00 zł;
Zadanie nr 53 – 1 500,00 zł;
Zadanie nr 54 – 35 000,00 zł;
Zadanie nr 55 – 45 000,00 zł;
Zadanie nr 56 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 57 – 26 000,00 zł;
Zadanie nr 58 – 35 000,00 zł;
Zadanie nr 59 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 60 – 4 000,00 zł;
Zadanie nr 61 – 40 000,00 zł;
Zadanie nr 62 – 320 000,00 zł;
Zadanie nr 63 – 150 000,00 zł;
Zadanie nr 64 – 35 000,00 zł;
Zadanie nr 65 – 18 000,00 zł;
Zadanie nr 66 – 120 000,00 zł;
Zadanie nr 67 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 68 – 2 000,00 zł;
Zadanie nr 69 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 70 – 40 000,00 zł;
Zadanie nr 71 – 10 000,00 zł;
Zadanie nr 72 – 120 000,00 zł;
Zadanie nr 73 – 5 000,00 zł;
Zadanie nr 74 – 1 000,00 zł;
Zadanie nr 75 – 8 000,00 zł;
Zadanie nr 76 – 7 000,00 zł;

	W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy szerszy aniżeli wymagany przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez Zamawiającego.
	Wykonawca może wykazać wykonanie /wykonywanie dostaw innych aniżeli produkty lecznicze:

	w zakresie zadania nr 51 - wyroby medyczne;
	w zakresie zadania nr 74 - materiały pomocnicze apteczne.

	Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach ta sama dostawa może posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt 1.3. np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 390.000,00 zł brutto. 
	W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji  warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  w stosownych  sytuacjach oraz  odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda  w szczególności  pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e) czy inne podmioty , na których zdolności  Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału  dotyczących wykształcenia , kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia , zrealizują roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą. 
4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnioną. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu , o którym mowa w ppkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1)     zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)     zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczna lub finansową.

UWAGA :
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


VIII . Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust 1 PZP 

Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa) PZP.
1.1.  Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP gdy oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. UE L 3/16), zwane dalej w skrócie JEDZ. 
Zamawiający informuje, że Instrukcja sporządzenia JEDZ zawarta jest w rozdziale I punkt XIII SIWZ. 
W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby Wykonawca składa także:
	JEDZ dotyczący tych podmiotów

zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin , informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 PZP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w danym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie musi winno posiadać numer postępowania. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone w SIWZ dołączyć DO OFERTY następujące oświadczenia, dokumenty:
3.1.  Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.

4.  Zamawiający:
w pierwszej kolejności zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b) firm i adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.
drugą czynnością będzie badanie ofert/formularzy cenowych 
-  pod kątem zgodności zaoferowanych produktów  z SIWZ,  
-  odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 PZP w przypadku gdy produkt nie spełnia wymagań siwz
trzecią czynnością będzie ocena ofert według kryteriów oceny ofert opisanych w  SIWZ  
w następnej kolejności  Zamawiający dokona badania dokumentu JEDZ Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, a także, jeśli dotyczy, dokumentu JEDZ podmiotów trzecich oraz ich zobowiązania.
Ostatnią czynnością przed dokonaniem wyboru ofert najkorzystniejszych w poszczególnych zadaniach  będzie wezwanie Wykonawców do złożenia oświadczeń , dokumentów wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione i ich zbadanie  w zakresie czy:
	Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu 
	dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego 
	brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania


5.  Zamawiający  po zbadaniu ofert  przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , nie krótszym niż 10 dni,  aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

A.  Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
1. informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  13, 14 i 21 PZP  wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub inny  dokument  potwierdzający , że wykonawca zawarł porozumienie  z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub   grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert  lub inny  dokument potwierdzający , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  pkt VI ppkt 2.1 SIWZ.
5. oświadczenie wykonawcy
-  o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
-  o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne;
-  o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 tj. z dnia 2017.09.27);
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  dokumentów, o których mowa :
1) w pkt. 5A ppkt. 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP
2) w pkt. 5A ppkt.2– .4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.1.  Dokumenty, o których mowa w  pkt. 7 ppkt. 1 i ppkt 2 lit. B), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Dokument, o którym mowa w pkt. 7 ppkt 2 lit. A), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.2.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 ppkt .1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.1  stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do  właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 7 ppkt.1, składa  informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby., wystawionym  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych  informacji dotyczących tego dokumentu.
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  pkt. VIII ppkt. 5A ,  1-5 SIWZ   w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  pkt. VIII ppkt. 5A ,  1-5 SIWZ,   które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP  Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 PZP , korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

B.  Dokumenty i oświadczenia  wymagane  w celu  potwierdzenia  warunków udziału w 
      postępowaniu  

1. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujące dokumenty - nie dotyczy.
2. W celu potwierdzenia  warunku dotyczącego  sytuacji ekonomicznej lub finansowej  Zamawiający żąda  złożenia  Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy  w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu , o którym mowa w pkt. 2 Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów  potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
4.W celu potwierdzenia  spełnienia przez Wykonawcę  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej  Zamawiający żąda  złożenia Wykazu  dostaw wykonanych   a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających  czy te dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.	Dowodami, o którym mowa w pkt. 4  są referencje  bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze  Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  oświadczenie Wykonawcy : w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie  powinny być wydane nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert 
6. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej  w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

C. Dokumenty i oświadczenia  wymagane  w celu  potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone w SIWZ należy dołączyć następujące dokumenty:

1.    Oświadczenie 
a) dot. dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu/wyrobu w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
b) dot. dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych produktów leczniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) dot. dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych  środków  spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
d) dot. dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych suplementów diety, 
e) dot. dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych kosmetyków, 
2.    W zakresie zadania nr 28 część B poz. 15
a) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu/wyrobu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30), tj.:
- deklaracji zgodności, 
- certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, 
- kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.
3.   W zakresie zadania nr 46 - kopia aktualnego dopuszczenia do obrotu wydanego przez Ministra Zdrowia– w przypadku zaoferowania produktu  czasowo dopuszczonego do obrotu. 
     
6.    Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.    Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) PZP, oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.    Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.     Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 PZP , jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.  Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy platformazakupowa.pl
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, powołując się na numer postępowania, za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl Zamawiający zaleca poinformowanie o przesłanej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: w.sybal@spsk2-szczecin.pl 
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do zadawania pytań przy użyciu platformy platformazakupowa.pl  W sytuacji awarii platformazakupowa.pl Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:  w.sybal@spsk2-szczecin.pl (nie dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia). 
5.1.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach:
a) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993),
b) Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych; 
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformazakupowa.pl
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów
8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
9) Próbki  - nie są wymagane w tym postępowaniu.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a)  w sprawach merytorycznych Artur Gabrych: Apteka  tel. 91 466-11-88
b)  w sprawach formalnych Wioletta Sybal: Dział Zamówień Publicznych, 
     tel. 91 466-10-88  e-mail  w.sybal@spsk2-szczecin.pl;
     (w tytule proszę podawać znak sprawy: ZP/220/04/20).

X. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 20.02.2020 r. (termin składania ofert wynosi  39 dni i liczony jest od dnia przekazania w dniu 31.01.2020 r. ogłoszenia UOPWE).
3. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin , na której zamieścił SIWZ,  bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin , na której zamieścił SIWZ.

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1.  Zamawiający  wymaga wniesienia wadium. 
2.  Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:
a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 338.800,00 zł.
b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:
	Zadanie nr 1 –  30.000,00 zł; 

	Zadanie nr 2 –    4.000,00 zł;

	Zadanie nr 3 –  20.000,00 zł; 

	Zadanie nr 4 –       700,00 zł;
	Zadanie nr 5 –    8.500,00 zł;

Zadanie nr 6 –       300,00 zł;
Zadanie nr 7 –    2.000,00 zł;
Zadanie nr 8 –    6.800,00 zł;
Zadanie nr 9 –   1.200,00 zł;
Zadanie nr 10 – 4.700,00 zł;
Zadanie nr 11 –        440,00 zł;
Zadanie nr 12 –  12.000,00 zł;
Zadanie nr 13 –    2.000,00 zł;
Zadanie nr 14 –    1.000,00 zł;
Zadanie nr 15 –    1.000,00 zł;
Zadanie nr 16 –    3.300,00 zł;
Zadanie nr 17 –    5.000,00 zł;
Zadanie nr 18 –  39.000,00 zł;
Zadanie nr 19 –    6.200,00 zł;
Zadanie nr 20 –    1.300,00 zł;
Zadanie nr 21 –    1.200,00 zł;
Zadanie nr 22 –    5.100,00 zł;
Zadanie nr 23 –    5.500,00 zł;
Zadanie nr 24 –    1.200,00 zł;
Zadanie nr 25 –    2.300,00 zł;
Zadanie nr 26 –       400,00 zł;
Zadanie nr 27 –       100,00 zł;
Zadanie nr 28 –  13.000,00 zł;
Zadanie nr 29 –    3.700,00 zł;
Zadanie nr 30 –       550,00 zł;
Zadanie nr 31 –       400,00 zł;
Zadanie nr 32 –       540,00 zł;
Zadanie nr 33 –   1.600,00 zł;
Zadanie nr 34 –   2.400,00 zł;
Zadanie nr 35 –   4.700,00 zł;
Zadanie nr 36 –   1.400,00 zł;
Zadanie nr 37 –   1.500,00 zł;
Zadanie nr 38 –   4.000,00 zł;
Zadanie nr 39 –      400,00 zł;
Zadanie nr 40 –   1.500,00 zł;
Zadanie nr 41 –   3.800,00 zł;
Zadanie nr 42 –      700,00 zł;
Zadanie nr 43 –        80,00 zł;
Zadanie nr 44 –   7.100,00 zł;
Zadanie nr 45 –   2.200,00 zł;
Zadanie nr 46 –      460,00 zł;
Zadanie nr 47 –   3.800,00 zł;
Zadanie nr 48 –   3.000,00 zł;
Zadanie nr 49 –   2.500,00 zł;
Zadanie nr 50 –   4.500,00 zł;
Zadanie nr 51 –   1.700,00 zł;
Zadanie nr 52 –      550,00 zł;
Zadanie nr 53 –      200,00 zł;
Zadanie nr 54 –   3.500,00 zł;
Zadanie nr 55 –   4.500,00 zł;
Zadanie nr 56 –      850,00 zł;
Zadanie nr 57 –   2.700,00 zł;
Zadanie nr 58 –   3.500,00 zł;
Zadanie nr 59 –      900,00 zł;
Zadanie nr 60 –      430,00 zł;
Zadanie nr 61 –   4.200,00 zł;
Zadanie nr 62 – 32.000,00 zł;
Zadanie nr 63 – 15.000,00 zł;
Zadanie nr 64 –   3.600,00 zł;
Zadanie nr 65 –  1.800,00 zł;
Zadanie nr 66 –12.000,00 zł;
Zadanie nr 67 –   1.000,00 zł;
Zadanie nr 68 –     150,00 zł;
Zadanie nr 69 –     850,00 zł;
Zadanie nr 70 –  4.000,00 zł;
Zadanie nr 71 –  1.000,00 zł;
Zadanie nr 72 –13.000,00 zł;
Zadanie nr 73 –     500,00 zł;
Zadanie nr 74 –     140,00 zł;
	Zadanie nr 75 –     900,00 zł;
Zadanie nr 76 –     760,00 zł;

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 t. j. z dnia 2016.03.17).
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzach kwota określona w pkt. 1 powinna zostać wpłacona przelewem na konto Zamawiającego:
Nr konta: 51 1130 1176 0022 2136 0820 0010 Bank BGK 
a wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 
UWAGA
Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu i godzinie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ich zaksięgowania przez bank Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert oznacza, że wadium nie zostało wniesione i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5.1. Zamawiający zaleca podanie w tytule przelewu nr postępowania: ZP/220/04/20
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 
8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niezwłocznie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a) i ust 5 PZP, bez obowiązku potwierdzenia tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a) PZP.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ) PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, PZP oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ) ust. 1,PZP pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, PZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienie było wymagane.
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


XII. Termin związania ofertą

1.  Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2A. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
3. Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę                                i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie.
4. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ppkt 5A.
5. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia z zastrzeżeniem ppkt. 5A:
a) formularz cen jednostkowych stanowiący integralną część OFERTY
b)  pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt. 5A
c) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: 
- pieniędzy – nie ma potrzeby załączania potwierdzenia przelewu 
- gwarancji lub poręczeń – oryginał dokumentu wystawiony i podpisany zgodnie z pkt. XI SIWZ.
d) oświadczenia, dokumenty, o których mowa w pkt. VIII pkt. 3 SIWZ- dopiero na wezwanie Zamawiającego 

SPOSÓB SKŁADANIA JEDZ: 
5A. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno:
a) zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
b) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia 
c) zawierać informacje konieczne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
d) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
e) zostać złożone w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ – patrz: katalog formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Dz.U.2017.2247 t.j. z dn. 2017.11.09)
6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także:
a) JEDZ podmiotów na których zasoby się powołuje
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno spełniać warunki określone w SIWZ.
8. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platformy https://www.platformazakupowa.pl
10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:
a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo winno zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w ppkt. 5 lit. a),
b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
c) JEDZ składa każdy w Wykonawców ubiegających się o zamówienie; Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
d) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
11. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w formularzu składania oferty w miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

Wykonawca określi w formularzu oferty wartość całkowitą brutto w danym zadaniu oraz termin dostaw cząstkowych. 
	Wykonawca określi w załączniku cen jednostkowych, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty ceny jednostkowe i wartości zgodnie z opisem podanym w formularzu cen jednostkowych.
	Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, w tym koszty dostarczenia produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
	Wykonawca  zobowiązany jest:
	uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wysokość stawki podatku VAT została określona przez Zamawiającego w Formularzu cen jednostkowych.

cenę leków refundowanych stanowiących przedmiot zamówienia ustalić z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 9 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696,  z p.zm.).           
cena leków refundowanych nie może przekroczyć ceny urzędowej a w przypadku ustalenia limitu finansowania nie może przekroczyć wysokości limitu finansowania określonego w załączniku do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert.
          Niezastosowanie się do powyższych wymagań będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wykonawca określi tylko jedną stawkę ceny bez podawania cen w sposób wariantowy.
8. Zamawiający wymaga aby wartości brutto zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca dokonuje zaokrąglenia wartości brutto i netto do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób:
	w górę, gdy ≥ 0,5 do 1 grosza;
	w dół, gdy < 0,5 do 0 grosza;

9.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę obowiązują w trakcie realizacji umowy.
10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 1pkt 13 PZP)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
cena brutto - 95 %
termin dostawy zamówień cząstkowych - 5 %.


Kryterium 1 (cena brutto) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 95 % x 100] 
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)

Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
UWAGA: 
1. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 3 dni robocze, liczone od  pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem. 
Wykonawcy zobowiązani są podać termin realizacji zamówień częściowych w  pełnych dniach roboczych. Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach. 
2. Oferty, w których termin realizacji dostaw częściowych  wynosić będzie więcej niż 3 dni robocze – liczone od  pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem – będą  podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 SIWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu dostawy cząstkowej - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca złożył ofertę z maksymalnym terminem realizacji zamówień cząstkowych (tj. 3 dni robocze)
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony wg zasad jednakowych dla wszystkich ofert złożonych w danym zadaniu. 
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin na stronie dotyczącej niniejszego postępowania ZP/220/04/20    do dnia 10.03.2020 r. o godz. 9.00
2)  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
5) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 10.03.2020 r. o godz. 09:30 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin, w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.
2) Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

Czynności Zamawiającego po otwarciu ofert.
1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej informacje z otwarcia ofert. 
2. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy https://www.platformazakupowa.pl poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji, o której mowa w ppkt. 5 przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
1. Zamawiający zawrze umowę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust 4.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców, o których mowa w art. 23 ust 1 PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy powinni przedłożyć umowę regulującą zasady ich współpracy, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego realizację przedmiotu zamówienia
b) wskazanie zakresu działania poszczególnych wykonawców w ramach umowy o współpracy
c) czas obowiązywania umowy o współpracy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Wzór umowy 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem zawartym w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

XX. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom 
Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazać firmy podwykonawców.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Inspektor Ochrony Danych, iod@spsk2-szczecin.pl, tel. 91 466 14 77;

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
































ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu..................................w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie ………..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
Przedsiębiorstwem ……………. z siedzibą w …………….przy ul. ………, …………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …….., X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000…….., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………. zł oraz NIP ………. i REGON …………..  reprezentowaną przez:
........................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą:

W związku z wyborem oferty Zamawiającego złożonej w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz środków antyseptycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie (ZP/220/04/20) 
strony zawierają umowę następującej treści: 

Przedmiot umowy i warunki realizacji umowy
§ 1
	Wykonawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu produkty lecznicze w tym leki stosowane w programach lekowych i chemioterapii, wyroby medyczne, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy diety oraz środki antyseptyczne zwane w dalszej części umowy „lekami”.  Szczegółowy opis leków, o których mowa w zadaniu poprzednim, ilości oraz ceny jednostkowe zawierają formularze cen jednostkowych w zadaniach nr …...
Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 1 ma charakter samodzielnego, odrębnego zobowiązania stron.

§ 2
	Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia  6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz :

	w zakresie zadań nr 19, 20, 73 również Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi 
w zakresie zadań nr 1, 19 Zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ważne zezwolenia, o których mowa  w ust.1.
	W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na obrót produktami leczniczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.  
Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

§ 3
	Wykonawca oświadcza, że oferowane:

produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 t.j. z dnia 2019.03.15),
wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30)
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia są wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U.2015.1026 tj. z dnia 2015.07.23).
kosmetyki  zgodnie zgłoszonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych,
suplementy diety  w zakresie następujących pozycji  są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).
	Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze, przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych leków do obrotu na terytorium RP.

§ 4
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione leki  na własny koszt  i ryzyko do Apteki  Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430 oraz dokonać ich wyładowania i wniesienia :

	do pomieszczenia  Apteki  -  leki  o wadze opakowania transportowego do 5 kg

do magazynu wskazanego przez pracownika Apteki – leki o wadze opakowania transportowego powyżej 5 kg.
	Wykonawca dostarczać będzie leki  do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie
bieżących zamówień określających  ilość i asortyment leków, przekazywanych przez 
Aptekę  faksem  bądź  e-mailem. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przesłania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu otrzymania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione leki  w terminie nie dłuższym niż   ….. dni roboczych  (max. 3). Termin realizacji zamówienia liczony jest od  pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia przez Aptekę. 
	Leki  powinny posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety  w języku polskim.
	Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę również w sytuacjach nadzwyczajnych a w szczególności w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej, stanu wojny itp.
	W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w  ust. 3 umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu leków i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.
§ 5
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczać  leki  posiadające okres przydatności  do użycia wynoszący nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.2.
	Dopuszcza się możliwość dostarczenia leków  z krótszym terminem ważności niż określony w ust 1 tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody  na krótszy okres przydatności leku  do użycia jest  Kierownik Apteki Zamawiającego.

§ 6
	W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych leków oraz krótszego okresu przydatności do użycia niż określony w § 5, Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany zareklamowanych leków  w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.

Przez wady leków  rozumie się:
	wady jakościowe, 

brak oznakowania,
brak instrukcji i etykiet,
niewłaściwe opakowanie,
krótszy termin przydatności do użycia od określonego w umowie , bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego (§ 5 ust 2 umowy)

Wartość umowy  i rozliczenia 
    § 7
Wartość umowy stanowiąca łączną cenę leków w ilościach określonych w formularzach cen jednostkowych  wynosi …….. PLN netto (słownie złotych: ……………./100) tj. …… PLN brutto (słownie złotych: ………../100). 
     Wartości poszczególnych zadań określają Formularze cen jednostkowych, i tak:
	    a)  wartość zadania nr ….   wynosi      ………zł. netto tj.      ………….. zł. brutto.
	   b)  wartość zadania nr …. wynosi            ………….. zł. netto tj.         ……. zł. brutto.
2.   Ilości leków  podane w formularzu/ach cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzach cen jednostkowych. 
3.   Ceny jednostkowe leków, nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości.
4. Ostateczna wartość umowy stanowić będzie iloczyn ilości zamówionych i dostarczonych Zamawiającemu leków i ich cen jednostkowych określonych w Formularzach cen jednostkowych poszczególnych zadań.
5.    Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z  realizacją umowy a w szczególności koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, ewentualne opłaty celne, koszty załadunku i rozładunku do Apteki Szpitalnej Zamawiającego lub jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w zamówieniu, podatek VAT .
§ 8
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty na numer konta, wskazany przez Wykonawcę, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź faktury otrzymanej za pośrednictwem  Platformy Elektronicznego Fakturowania (skrzynka SPSK2-PUM)
2.  Zamawiający wymaga dostarczenia faktury nie później niż w dniu dostawy leków. 
3.  Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za leki dostarczone do Apteki Zamawiającego. Przekazanie leków innej jednostce organizacyjnej Zamawiającego aniżeli Apteka, a w szczególności dostarczenie leków bezpośrednio użytkownikowi następuje na ryzyko  Wykonawcy  i  Wykonawca  nie ma prawa domagać się zapłaty za te  leki.
§ 9
1. Bez zgody Zamawiającego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc. przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 winna być wyrażona  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kary umowne
§ 10
	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

	w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii leków - w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii leków  za każdy dzień opóźnienia, z tym, że nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia,

opóźnienia w dostarczeniu leków wolnych od wad - w wysokości 0,5 %  wartości brutto zareklamowanej partii leków za każdy dzień opóźnienia , jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu  w terminie określonym w § 3 ust 2 umowy  dokumentów  dopuszczających leki do obrotu - w wysokości  20 zł za każdy dzień opóźnienia 
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  w całości bądź w zakresie danego zadania z przyczyn, leżących po stronie  Wykonawcy bądź wypowiedzenia umowy  przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (§17 pkt 1  umowy)  –w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 7 umowy, bądź wartości danego zadania  określonego w Formularzu cen jednostkowych.
	W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.


Zmiany wysokości cen jednostkowych w okresie realizacji umowy
                                                                                  § 11
1.   W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
c)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których    mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
      każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te zmiany  może  wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cen jednostkowych. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
2. Wykonawca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedłożyć szczegółową kalkulację ofertowej ceny jednostkowej oraz proponowanej ceny jednostkowej, z wyodrębnieniem kosztów osobowych oraz załączyć dowody na potwierdzenie, że zmiany przepisów, na które się powołuje mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i uzasadniają zmianę ich wysokości w proponowanej wysokości.
3.  Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
4.  Zmiana wysokości  cen jednostkowych  w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3  będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami  ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
5.. Zmiana cen jednostkowych, o której mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).
6.  Ceny jednostkowe leków znajdujących się na liście stanowiącej załącznik B lub C do Obwieszczenia Ministra Zdrowia  w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 3 podlegają zmianie jedynie w przypadku, gdy są niższe od cen urzędowych i wyłącznie do wysokości nie przekraczającej ceny urzędowej.
                                                                                § 12
	W trakcie realizacji umowy  strony mogą dokonać zmiany cen jednostkowych  leków   w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności :

a) jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego refundowanego stanowiącego przedmiot umowy 
b) jeżeli po zawarciu umowy produkt leczniczy stanowiący przedmiot umowy zostanie   wprowadzony na listę leków refundowanych,
2.  W przypadku , gdy w trakcie realizacji umowy  cena urzędowa produktu leczniczego  ulegnie zmianie i  zostanie  wydana  decyzja  ustalająca  cenę urzędową zbytu oraz urzędową marżę hurtową na lek objęty umową w niższej wysokości aniżeli cena umowna Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową leku w wysokości ustalonej w  decyzji Ministra Zdrowia , informując jednocześnie Zamawiającego o wysokości ceny wynikającej z decyzji . Obniżenie ceny jednostkowej do wysokości wynikającej z decyzji Ministra Zdrowia nie wymaga aneksu do umowy.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust 1, z zastrzeżeniem ust 2 , strony ustalą wysokość ceny produktu leczniczego w drodze negocjacji, biorąc pod uwagę ilość produktu leczniczego stanowiącego przedmiot umowy oraz pozostały do  realizacji okres  umowy, z zastrzeżeniem ust 4.
4.   Podwyższenie ceny produktu leczniczego może mieć miejsce jedynie w przypadku gdy  Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że dokonuje zakupu produktu leczniczego od producenta po urzędowej cenie zbytu a realizując umowę z zastosowaniem ceny ofertowej  poniósłby  rażącą stratę .  
5.   W przypadku braku porozumienia stron odnośnie nowej ceny produktu leczniczego każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w części dotyczącej produktu leczniczego, którego cena  stanowiła  przedmiot negocjacji, z zachowaniem  3-miesięczego okresu wypowiedzenia,  chyba, że strony rozwiążą umowę w powyższym zakresie na zasadzie porozumienia stron. Wykonawcy nie przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku  ustalenia  niższej ceny urzędowej niż określona umową. 

Zmiana przedmiotu umowy 
§ 13
	W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu leku   stanowiącego przedmiot zamówienia bądź jego braku z innych przyczyn, niezawinionych przez Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku wraz  z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego leku występującego w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego leku  po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.

1a) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że brak leku wynika z        przyczyny na którą się powołuje.
	Dostarczanie odpowiednika  brakującego leku  po cenie wyższej od ceny umownej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku udowodnienia przez  Wykonawcy, że nie występują w obrocie odpowiedniki leku w niższej cenie a  dostarczając  lek   po cenie wyższej od ceny ofertowej  Wykonawca poniósłby rażącą stratę.
	Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany leku  na inny podejmuje Zamawiający.  
	W przypadku zmiany wielkości opakowania leku  Wykonawca, po uzyskaniu  zgody Zamawiającego, może  dostarczać lek w opakowaniach o innej wielkości niż określona umową, po przeliczeniu ceny  z uwzględnieniem wielkości opakowania.
W sytuacjach opisanych w ust. 1,2,4 Wykonawca ma prawo dostarczać odpowiednik brakującego leku  bądź też  lek  w opakowaniu innej wielkości , dopiero po dokonaniu przez strony zmian w umowie.

W razie braku odpowiednika leku, którego produkcja została wstrzymana, zaprzestano jego produkcji bądź lek został wycofany z obrotu, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę w części dotyczącej dostaw przedmiotowego leku, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
§14 
1.    Strony dopuszczają możliwość zmiany leku na inny:
a)    w ramach tej samej nazwy międzynarodowej,
b)    w przypadku, gdy konieczność taka podyktowana będzie zmianą, bądź ogłoszeniem nowego  wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowiącym załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia  pod warunkiem, że cena nowego leku nie będzie wyższa od ceny umownej .
2. W przypadku wprowadzenia generyku leku stanowiącego przedmiot umowy i związanej 
z tym zmiany limitu finansowania ze środków publicznych danego leku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczać zamiast dotychczasowego leku generyk w cenie odpowiadającej nowemu limitowi finansowania lub dotychczasowy lek w  cenie odpowiadającej  limitowi finansowania generyku .
§ 15
Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości 
w poszczególnych pozycjach  danego zadania poprzez ich zwiększenie  lub zmniejszenie, przy zachowaniu wartości zadania określonej w Formularzu oferty.

                                                                                    §16
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.   Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:
a)   wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11, § 12 , § 13 . § 14 i § 15 umowy, 
b) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego,
c)   obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego
d)   zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu obowiązywania umowy oraz warunków jej realizacji w przypadku stanu nadzwyczajnego, który zostanie stwierdzony przez właściwe organy państwa jeżeli konieczność dokonania zmiany umowy wynikała będzie z powszechnie obowiązujących    przepisów prawa regulujących zachowania w danym stanie zagrożenia lub będzie niezbędna dla zapobiegnięcia szkodzie znacznych rozmiarów.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy . 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna . 
4.  Zmiana umowy polegająca na obniżeniu ceny urzędowej zbytu oraz urzędowej marży hurtowej oraz zmiana umowy wynikająca ze zmiany przepisów w zakresie wysokości stawki podatku VAT nie wymagają  aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o ustaleniu niższej urzędowej ceny zbytu i urzędowej marży hurtowej leku aniżeli cena ofertowa oraz o zmianie przepisów dotyczących stawki podatku VAT.

Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy
§ 17 
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 14 dni kalendarzowych w przypadku:
1) nienależytego realizowania umowy przez Wykonawcy a w szczególności w przypadku:
-  co najmniej trzykrotnego dostarczenia leków z opóźnieniem,
-  co najmniej 3-krotnego dostarczenia leków posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, krótszy okres przydatności leku do użycia , niewłaściwe opakowanie
 2) zmiany  przepisów dotyczących sposobu finansowania leczenia chorych objętych programami lekowymi i chemioterapią (na podstawie załączników B i C Obwieszczenia  Ministra Zdrowia) w zakresie obejmującym  leki, których zasady finansowania uległy zmianie.
2.  Zamawiający  może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e; 
2) Wykonawca  w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 
3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
§ 18
	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24)

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 PZP – Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty za zrealizowaną część umowy.

                                                                      §  19
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron  wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez  stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu  umowy (odstąpienie od części umowy).

Okres realizacji umowy
§ 20
1/   Okres realizacji umowy wynosi  24 miesiące,  z zastrzeżeniem ust 3.
2/   Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w całości bądź w odniesieniu do poszczególnych zadań  w wypadku dostarczenia Zamawiającemu leków na wartość netto określoną w Formularzu cen jednostkowych dla danego zadania.
	3/   W przypadku niewykorzystania ilościowego leków w  terminie wskazanym w ust 1 Zamawiający ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej  pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji  umowy. Zamawiający ma prawo  składać  oświadczenie  o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie , z tym , że  łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy. Oświadczenie Zamawiającego o przedłużeniu umowy winno być złożone Wykonawcy nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed końcem niniejszej umowy.

4/   Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy jest Kierownik Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
5/   Jednostką organizacyjną Wykonawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest:
Dział …………………………………………… tel. …………………………. 
Fax …………………………..
6/   Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno 
       nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

Postanowienia końcowe
§ 21
	Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy są:

– ze strony Zamawiającego: Artur Gabrych, Apteka Szpitalna, tel. (91) 466 11 88, fax (91) 4661194,  mailto: apteka@spsk2-szczecin.pl;
– ze strony Wykonawcy: …………………………………… tel. ………………… 
fax ……………….………… 
mailto: …………………………
2.   W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie stanowią zmiany umowy  i nie wymagają aneksu do umowy.
§ 22
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.  Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3.   Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których  cztery egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
*) niepotrzebne skreślić 

Dla zadania nr 28 
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
	   Wykonawca zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, zobowiązuje się:

	sprzedać Zamawiającemu :

- produkty lecznicze; 
- linie przeznaczone do podaży preparatów;
zwane w dalszej części umowy „lekami”, których opis zawiera załącznik nr 1  do oferty,
b) wydzierżawić Zamawiającemu  
-   fabrycznie nowe pompy  do żywienia pozajelitowego  w ilości 8 sztuk.
2.  Szczegółowy wykaz leków, o których mowa w ust. 1 lit. a) umowy, ilości, ceny jednostkowe leków zawiera formularz cen jednostkowych - załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy.
3. Ilości leków podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości leków, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.
4. Ceny jednostkowe leków nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości leków.
§ 2
	Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ważne zezwolenie, o którym mowa w ust.1.
W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia  na obrót produktami stanowiącymi przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.  
§ 3
	Wykonawca oświadcza, że oferowane:

produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211 tj. z dnia 217.11.30),
linie przeznaczone do podaży preparatów oraz pompy  do żywienia pozajelitowego stanowią wyrób medyczny i są dopuszczone do obrotu i używania  na terytorium RP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 tj. z dnia 2017.02.03). 
 Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, w terminie  nie dłuższym niż 4 dni robocze, przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych leków, pomp do żywienia pozajelitowego do obrotu i używania na terytorium RP.

DOSTAWA LEKOW
§ 4
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione leki na własny koszt  i ryzyko do Apteki Szpitalnej w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430.   

Wykonawca dostarczać będzie leki do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie
bieżących zamówień określających  ilość i asortyment leków, przekazywanych przez 
Aptekę  faksem  bądź  e-mailem. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przesłania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu otrzymania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione leki w terminie nie dłuższym niż  ….. dni roboczych (max. 3) od dnia złożenia zapotrzebowania faksem lub e-mailem. Termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zapotrzebowania.
Leki  powinny posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety  w języku polskim.
	Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę również w sytuacjach nadzwyczajnych a w szczególności w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej, stanu wojny itp.

§ 5
1.      Wykonawca zobowiązany jest dostarczać  leki  posiadające okres przydatności  do użycia wynoszący nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.2.
2.        Dopuszcza się możliwość dostarczenia leków  z krótszym terminem ważności niż określony w ust 1 tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody  na krótszy okres przydatności leku  do użycia jest  Kierownik Apteki Zamawiającego.
§ 6
	W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych leków oraz krótszego okresu przydatności do użycia niż określony w § 5, Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany zareklamowanych leków  w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.

Przez wady leków rozumie się:
	wady jakościowe, 
brak oznakowania,
brak instrukcji i etykiet,
niewłaściwe opakowanie,
	krótszy termin przydatności do użycia od określonego w umowie, z zastrzeżeniem §5 ust. 2 umowy.

DZIERŻAWA pomp do żywienia pozajelitowego 

§ 7
1.     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego 8 pomp do żywienia pozajelitowego stanowiące przedmiot dzierżawy w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania zapotrzebowania faksem bądź e-mailem.
2.   Wraz z pompami do żywienia pozajelitowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu:
	    instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim w wersji pisemnej oraz na elektronicznym nośniku,
	  całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania ze sprzętu, 
	    dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP
oferowanych urządzeń, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

3.   Przekazanie i przyjęcie w dzierżawę pomp do żywienia pozajelitowego potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego po dostarczeniu pomp. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 8
1.    Zamawiający zobowiązany jest używać wydzierżawione pompy do żywienia pozajelitowego w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi i nie ma prawa poddzierżawiać pomp ani oddawać ich osobom trzecim do używania.
2.    Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw dzierżawionych pomp i zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o wszelkich uszkodzeniach pomp. 
3.   W okresie dzierżawy pomp Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie:
	wszelkie naprawy dzierżawionych pomp, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z wadliwej eksploatacji urządzeń, kiedy to koszty naprawy obciążają Zamawiającego;

przeglądy techniczne pomp, w terminach określonych przez ich producenta.
4.   Wykonawca zobowiązany jest  dokonać  naprawy pomp do żywienia pozajelitowego nie później niż w ciągu  48 godzin  od zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub e-mailem  uszkodzenia/awarii pomp do żywienia pozajelitowego.   
5.   W przypadku , gdy dokonanie naprawy w terminie określonym w ust. 4 okaże się niemożliwe z przyczyn natury technicznej Wykonawca zobowiązany jest w powyższym terminie w miejsce pompy uszkodzonej  dostarczyć Zamawiającemu  sprawną pompę zastępczą.
6.   Dostawę pompy  zastępczej oraz wszelkie czynności niezbędne do rozpoczęcia  użytkowania pompy Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać z pompy zastępczej najpóźniej  po upływie 48 godzin od zgłoszenia uszkodzenia /awarii urządzenia.

§ 9
1.  Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu pompy stanowiące  przedmiot dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego stopnia zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.
2.  Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o terminie odbioru pomp faksem/e-mailem, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.
3.  Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru pomp w terminie wskazanym w ust. 2.
4.  Koszt opakowania i transportu pomp ponosi Wykonawca. Zwrot przyjętego w dzierżawę pompy potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

WARTOSC UMOWY I ROZLICZENIA
§ 10
1. Wartość umowy, stanowiąca łączną cenę leków, linii do podaży oraz wartości czynszu dzierżawnego za pompy do żywienia pozajelitowego, określoną w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik do umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …. PLN netto (słownie złotych: ………………….00/100), tj. …… PLN brutto (słownie złotych: ……………/100), przy czym:
1.1.  wartość leków wynosi ………..PLN netto tj………….. PLN brutto;
1.2. wartość linii do podaży wynosi ……. PLN netto, tj. ………… PLN brutto;
1.3. wartość czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy za  wszystkie pompy wynosi ……….. PLN netto, tj…………………. PLN brutto.
2. Na ostateczną wartość umowy składa się suma:
a) iloczynu zamówionych i dostarczonych Zamawiającemu leków oraz cen jednostkowych określonych w formularzu cen jednostkowych, 
b) wartości czynszu dzierżawnego za dzierżawę  pomp.
3. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia okresu dzierżawy w trakcie miesiąca Wykonawcy przysługuje czynsz dzierżawny w części proporcjonalnej do okresu dzierżawy w danym miesiącu.
4.  Przez okres dzierżawy pomp rozumie się okres od daty protokolarnego przekazania pomp zgodnie z § 7, do daty protokolarnego zwrotu pomp, zgodnie z § 9 ust. 4. 
5. Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności koszty dostawy leków do siedziby Zamawiającego, czynsz dzierżawny, koszty naprawy i przeglądów technicznych dzierżawionych pomp i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 
§ 11
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty na numer konta, wskazany przez Wykonawcę, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź faktury otrzymanej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (skrzynka SPSK2-PUM), dostarczonej Zamawiającemu :
a)   w przypadku leków nie później niż w dniu dostawy leków;
b)   w przypadku czynszu dzierżawnego - wystawionej po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
2.  W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z przepisami termin zapłaty liczy się od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za leki dostarczone do Apteki Dostarczenie leków bezpośrednio użytkownikowi następuje na ryzyko Wykonawcy i Wykonawca nie ma prawa domagać się zapłaty za te leki. 
§ 12
1. Bez zgody Zamawiającego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc. przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 winna być wyrażona  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

KARY UMOWNE
§ 13
	 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:


	 w wysokości 10% wartości umowy brutto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

 w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii leków za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie;
 w wysokości 0,5% wartości czynszu  za cały okres dzierżawy pompy zgłoszonej do naprawy za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu  naprawy bądź dostarczenia urządzenia  zastępczego zgodnie z §  8 ust  4-6 umowy z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie;
d)    w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu pomp
e)  w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu przeglądu technicznego pomp;
f)  w przypadku nie  przekazania Zamawiającemu  w terminie określonym w § 3 ust 2 umowy  dokumentów  dopuszczających leki oraz pompy  do obrotu  - w wysokości  20 zł za każdy dzień opóźnienia 
	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne:

	za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu,

za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio za każdy kolejny, rozpoczęty dzień opóźnienia.
	W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego nie pokryje szkody faktycznie poniesionej przez Zamawiającego ma prawo dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
	W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu leków i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.


ZMIANA WYSOKOSCI CEN JEDNOSTKOWYCH 

                                                                    § 14
1.   W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
a)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b)    zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
c)    zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których    mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
      każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te zmiany  może  wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cen jednostkowych. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
2.  Wykonawca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedłożyć szczegółową kalkulację ofertowej ceny jednostkowej oraz proponowanej ceny jednostkowej, z wyodrębnieniem kosztów osobowych oraz załączyć dowody na potwierdzenie, że zmiany przepisów, na które się powołuje mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i uzasadniają zmianę ich wysokości w proponowanej wysokości.
3.    Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
4.    Zmiana wysokości  cen jednostkowych  w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3  będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami  ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
5.   Zmiana cen jednostkowych, o której mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).

ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDMIOTU UMOWY
§ 15
1.  W przypadku wstrzymania , zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu leku   stanowiącego przedmiot zamówienia bądź jego braku z innych przyczyn, niezawinionych przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku wraz  z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego leku występującego w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego leku  po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.
2.  Dostarczanie odpowiednika  brakującego leku  po cenie wyższej od ceny umownej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę , że nie występują w obrocie odpowiedniki leku w niższej cenie a  dostarczając  lek   po cenie wyższej od ceny ofertowej  Wykonawca poniósłby rażącą stratę.
3.   Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany leku  na inny podejmuje Zamawiający.  
4. W przypadku zmiany wielkości opakowania leku Wykonawca, po uzyskaniu  zgody
Zamawiającego, może  dostarczać lek w opakowaniach o innej wielkości niż określona umową, 
po przeliczeniu ceny  z uwzględnieniem wielkości opakowania.
5.  W sytuacjach opisanych w ustępach poprzedzających  Wykonawca ma prawo dostarczać odpowiednik brakującego leku  bądź też  lek  w opakowaniu innej wielkości, dopiero po podpisaniu aneksu do  umowy.
§16 
	 Strony dopuszczają możliwość zmiany leku na inny:  w ramach tej samej nazwy międzynarodowej,

 W przypadku wprowadzenia generyku leku stanowiącego przedmiot umowy i związanej 
z tym zmiany limitu finansowania ze środków publicznych danego leku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczać zamiast dotychczasowego leku generyk w cenie odpowiadającej nowemu limitowi finansowania lub dotychczasowy lek w  cenie odpowiadającej  limitowi finansowania generyku .
§ 17
Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości 
w poszczególnych pozycjach  danego zadania poprzez ich zwiększenie  lub zmniejszenie , przy zachowaniu wartości zadania określonej w Formularzu oferty.

§ 18
1.   Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.   Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:
a)   obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
b)   wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 umowy, 
c)  zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego,
d)  zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu obowiązywania umowy oraz warunków jej realizacji w przypadku stanu nadzwyczajnego, który zostanie stwierdzony przez właściwe organy państwa jeżeli konieczność dokonania zmiany umowy wynikała będzie z powszechnie obowiązujących    przepisów prawa regulujących zachowania w danym stanie zagrożenia lub będzie niezbędna    dla zapobiegnięcia szkodzie znacznych rozmiarów.
e)  w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 
4.    Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną
        wprowadzeniem  zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy.
5.  Zmiana umowy wynikająca ze zmiany przepisów w zakresie wysokości stawki podatku VAT  zgodnie  z § 14 ust. 3 i 4 nie wymagają  aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie przepisów dotyczących stawki podatku VAT .               

Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy

§ 19
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 14 dni kalendarzowych w przypadku nienależytego realizowania umowy przez Wykonawcy a w szczególności w przypadku:
- co najmniej trzykrotnego dostarczenia leków z opóźnieniem,
- co najmniej 3-krotnego dostarczenia leków posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, krótszy okres przydatności leku do użycia , niewłaściwe opakowanie

§ 20
1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 PZP – Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty za zrealizowaną część umowy.                                                                         
                                                                              
                                                                           §  21
Strony zgodnie ustalają , że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron  wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez  stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu  umowy (odstąpienie od części umowy).

OKRES REALIZACJI UMOWY
§ 22
1.  Okres realizacji umowy wynosi  24 miesiące,  z zastrzeżeniem ust 3.
2.   Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w całości bądź w odniesieniu do poszczególnych zadań  w wypadku dostarczenia Zamawiającemu wyrobów na wartość netto określoną w Formularzu cen jednostkowych, z wyłączeniem wartości czynszu dzierżawnego .
	3.   W przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów w  terminie wskazanym w ust 1 Zamawiający ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej  pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji  umowy. Zamawiający ma prawo  składać  oświadczenie  o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie , z tym , że  łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy. Oświadczenie Zamawiającego o przedłużeniu umowy winno być złożone Wykonawcy nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed końcem niniejszej umowy.

4.   Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy jest Kierownik Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
5.   Jednostką organizacyjną Wykonawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest:
Dział …………………………………………… tel. …………………………. 
Fax ……………………………………….……..
6.   Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno 
       nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

Postanowienia końcowe
§ 23
	W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającemu będzie: 

	w zakresie zamawianych wyrobów : Artur Gabrych, Apteka tel. 91-466-11-88 

	fax. 91-466-11-94, e-mail   apteka@spsk2-szczecin.pl 
w zakresie dzierżawy urządzeń: Krzysztof Deptuch , Dział Aparatury Med.tel. 91-466-10-82 
      fax 91-466-10-80 e-mail     .@spsk2-szczecin.pl" k.deptuch.@spsk2-szczecin.pl 
 W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie: 
      ................................................................... tel. ………………………..…….. 
      fax. ..............................., e-mail ………………………………………………………………….
	W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.


§ 24
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.   Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3.  Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których  cztery egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
*) niepotrzebne skreślić 


SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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