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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  

im. M. Kopernika w Łodzi 
Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 
e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 

 
EZ.28.215.182.2018OK                                                                                                     Łódź, dnia  17.01.2018r. 

Numer sprawy: 215/ZP/17 

 

 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów 

farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i 

Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 

. 

 

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz modyfikujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego 

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  

 

 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia 

dotyczące  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 1 pozycja 1,2,3, leku w postaci 

roztworu do wstrzykiwań? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

II. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w  nazwie postępowania: 

 

Było: 

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów 

farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi.” 

 

Jest: 

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów 

farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi.” 

 

Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona 

danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

Przetarg nieograniczony na  dostawy produktów farmaceutycznych o wartości nie przekraczającej 

221 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi. 

 

Znak sprawy – 215/ZP/17 

Ilość stron _______ 

Nie otwierać przed dniem ............................ 2018r. 
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

 
III. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII do dnia               01.2018r. do godziny 10:00, 

 Termin otwarcia określony w rozdziale XVIII do dnia                        01.2018r. do godziny 11:00, 

 

 

UWAGA! W załączeniu do niniejszego pisma załącznik nr 1 oraz 2. 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

 Z poważaniem 
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

 

 Załącznik  nr 1 do SIWZ 
       

STRONA TYTUŁOWA OFERTY 
Nr sprawy 215/ZP/17 

 
Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów 
farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i 
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
 

Oznaczenie wykonawcy – nazwa 
 
 
 
 

NIP 

Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) 
 
 
 

Regon 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr 
telefonu: 
 
Imię i nazwisko: 
….................................................................... 
 
nr telefonu: 
….................................................................... 

Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za 
pomocą którego zamawiający będzie przysyłał 
stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego 
postępowania: 
 

Nr fax: …............................................................ 

Kontakt internetowy (strona www., e-mail) 
 
 
 

Numer konta bankowego na, które należy zwrócić 
wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone 
w pieniądzu): 
 

Nie dotyczy E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: 
 
 

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

 
 
 
 
 

Załącznik  nr 2 do SIWZ 
        Nr sprawy 215/ZP/17 

_______________________________ 
      (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

Zamawiający 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne 
Centrum  
Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi 
ul. Pabianicka 62 
93 – 513 Łódź 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów 
farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
 
1. Deklarujemy 60 dniowy termin płatności. 

 
2. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem1: 

 Tak 

 Nie 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami  
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 
 
3. Zamówiony towar dostarczony będzie w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy,  od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail 
Wykonawcy podany w niniejszej umowie.  

                                                 
1 Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.  
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej ilości w dostarczonym towarze (niezgodnej ze 

złożonym zamówieniem), Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który 
bezzwłocznie, nie później jednak niż do 24 godzin z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od 
pracy, od złożenia reklamacji przez Zamawiającego, dośle brakującą ilość towaru bądź odbierze 
nadmiar towaru.  

 

5.  Deklarujemy: 12 miesięcy terminu ważności na dostarczony towar, liczony od dnia dostawy do 
Apteki Szpitalnej. 

 
6. Oświadczam, że cały oferowany przez firmę ………………………….. przedmiot zamówienia jest 

dopuszczony do  obrotu  i  stosowania w  placówkach  ochrony  zdrowia  na  terenie  
Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz posiada  aktualne  dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie do  
obrotu  na  terenie  RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r, Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Z 
2001r. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) 

 
7. Nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom*. 

 

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę: 

 

Nazwa/firma podwykonawcy: 

 
 

          
7.  Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za 
wykonanie niniejszego zamówienia*. 

 
8.  Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku 
braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
9.  Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) 
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość 
tej usługi bez kwoty podatku. 

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa 

/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego u zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi 
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

1   

2   

 
Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane 
będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie 
prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.        
 
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ..................................................... 

 
9. Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające  zestawienie asortymentowo – 

ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na produkty farmaceutyczne, Zamawiający 
prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr ...................................................   lub via e-
mail …………………………….. .   

 
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
 
11.  Zabezpieczyliśmy wystarczającą ilość oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalającą na 

prawidłową realizację umowy. 
 

12. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 
 

*należy skreślić niewłaściwy wariant 
 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl

