
 

 

  Otwock, dnia 01.02.2019 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, 

materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków biobójczych, 

materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w następujących częściach: 

Część nr 1 – produkty lecznicze, zgodnie z Załącznikiem nr 2a 

Część nr 2 – materiały opatrunkowe, zgodnie z Załącznikiem nr 2b 

Część nr 3 – wyroby medyczne, zgodnie z Załącznikiem nr 2c  

Część nr 4 – preparaty środki biobójcze, zgodnie z Załącznikiem nr 2d 

2. Przedmiot zamówienia został określony w specyfikacji asortymentowo – cenowej stanowiącej  

Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d  do zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zwiększenia wartości umowy na część 1 o 10% 

wartości umowy na zakup leków poza receptariuszem (leki poza listą określoną w załączniku  

nr 2a). Leki poza receptariuszem zostaną zakupione zgodnie z cennikiem Wykonawcy.  

4. Zamawiający wymaga składania faktur rozliczeniowych w wersji papierowej jak i przesłanie 

drogą elektroniczną faktur w jednym z poniższych formatów – dotyczy części 1 postępowania: 

 DataFarm 

 Urtica 

 WF-MAG 

 KSBLOZ 

 OSOZ-EDI 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 



 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 23 lutego 2019 r. 

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji Wykonawcy/ów. 

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia. 

3.  Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

4.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko 

jedna cena, na każdą część.  

5.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6.       Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

7.  Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy.  

8.   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. 

9.   Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny. 

10.  Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może  zmodyfikować  treść  zapytania  ofertowego.  Dokonana  modyfikacja  

zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie 

ofertowe lub zgłosili się do Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 



 

 

11.  Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  

12.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

13.  Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w 

zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.   

14.  Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  

do dnia 07 lutego 2019 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku , przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu). Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego z napisem na kopercie „Dostawa produktów leczniczych, środków 

biobójczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku Część 

……………”  oraz  nazwą  i  dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów 

wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 

16.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

17.  W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

17.1.  Wypełnioną specyfikację asortymentowo – cenową wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a, 

2b, 2c, 2d do zapytania ofertowego odpowiednio na część, na którą składana jest oferta  

- w wersji papierowej. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do 

przesłania załącznika  w wersji elektronicznej w formacie xls. 

17.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym  załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,  

17.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

17.4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 5 

do zapytania ofertowego. 

 

 



 

 

 

18.    Osobami    uprawnionymi    do    kontaktu    z    oferentami    są:     

Karolina Gąsowska  tel. 22 779-20-61 wew.37, e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

1. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oświadcza, iż jest administratorem danych 
osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, 
w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób 
fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby 
odpowiedzialne za wykonanie Porozumienia/ Umowy/ Zamówienia itp. 

2. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że wyznaczył inspektora ochrony 
danych, o którym mowa w art. 37 - 39 RODO. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA 
w Otwocku: kontakt.iod@zozmswia.pl. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez SP ZOZ Szpital 
Specjalistyczny MSWiA w Otwocku na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu 
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z 
realizacją Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii  dane zwykłe – imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer 
służbowego telefonu, służbowy adres email. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o 
ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Porozumienia/Umowy/ 
Zamówienia itp.  

6. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca 
roku kalendarzowego w którym Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o 
wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na 
obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 
Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje 
niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru SPZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA w Otwocku) rozwiązaniem Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. z 
winy kontrahenta. Wniesienie  przez  wyżej  opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu 
drugim skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej 
miejsce. 

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny 
MSWiA w Otwocku nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

12. Kontrahent zobowiązuje się poinformować wskazane przez siebie osoby fizyczne nie 
podpisujące Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści  
niniejszej klauzuli informacyjnej. 



 

 

Załącznik nr 1 do  
Zapytania ofertowego 

(pieczęć Wykonawcy) 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie SP ZOZ  w trybie zapytania ofertowego na dostawę produktów 

leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych, dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA  

w Otwocku Część …………… składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości 

wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

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

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel/ Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

REGON: ……………………………………………… NIP: …………………………………………….…………………………………… 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę:  

 

Część 1: 

…………………………………………………………………………………………………… netto …………….% VAT, 

brutto……………………………………………………………………………………………..………………………………………………  

słownie ( ……………………………………………………………………………………………………………….………………………). 

 

Część 2: 

…………………………………………………………………………………………………… netto …………….% VAT,  

brutto…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

słownie ( …………………………..…………………………………………………………………………………………………………..). 

 

Część 3: 

…………………………………………………………………………………………………… netto …………….% VAT,  

brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

słownie ( ……………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

 

 



 

 

Część 4: 

…………………………………………………………………………………………………… netto …………….% VAT, 

brutto …………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

słownie ( ……………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca 

będzie cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

3) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń; 

4) zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

5) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy;  

6) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

2)    …………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….… . 

5. W przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub będącej osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście 

zobowiązuje się do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania 

ofertowego**. 

 

 

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

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna 



 

 

 

Załącznik nr 3 do  
Zapytania ofertowego 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, materiałów 

opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych, dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA  

w Otwocku Część …………… spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

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

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić  



 

 

 
Załącznik Nr 4 

Wzór umowy  

Część 1 i 4 

Umowa Nr …………../2018 
 
 zawarta w dniu …………………………………… 2018 r. w Otwocku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w 
Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora – Dariusza Kołodziejczyka 
 
a 
 
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru 
Sądowego ............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., 
NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
Panią/Pana .....................................................................................................* 
 
lub 
 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 
……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie 
elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: 
http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP 
..............................................*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 
 
 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 

produktów leczniczych/preparatów środków biobójczych w części ……… zgodnie ze 
specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferował w swojej ofercie produkty lecznicze posiadające 
aktualne wpisy do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i przez okres realizacji zamówienia oraz w chwili wydania produktu 
oferować będzie tylko produkty spełniające wymagania zawarte w przepisach ustawy z dnia 
06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.). 

http://prod.ceidg.gov.pl/


 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia części przedmiotu umowy lub 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku zamówień „cito” 
24 h od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty określonej 
w § 3 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy w danej części (zwiększenie danej pozycji przy 
jednoczesnym zmniejszeniu innej pozycji) oraz prawo zmiany ilości zamawianego 
asortymentu pomiędzy poszczególnymi częściami (w przypadku zawarcia umowy  na większą 
liczbę części) (zwiększenie danej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu innej pozycji), przy 
czym łączna wartość przedmiotu umowy po dokonanych przesunięciach nie może przekroczyć 
kwoty określonej w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i ust.6. Wykonawca nie może wnosić  
z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Do dokonania zmiany umowy w tym 
zakresie nie jest konieczne zawarcie aneksu w formie pisemnej.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości asortymentu, niż określony 
w specyfikacji asortymentowo – cenowej. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu 
żadne roszczenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu leków spoza listy leków określonych 
w załączniku nr 1 do umowy, przy jednoczesnym zwiększeniu wartości umowy nie więcej niż o 
10 % wartości, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Leki poza receptariuszem zostaną 
zakupione zgodnie z cennikiem Wykonawcy.  

§ 2 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od dnia  

………………………. r. do  dnia …………………………. r.  

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować sukcesywnie.  

 
§ 3 

 
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi w części………….: 

       kwota netto: ………… zł (słownie: ………………………………………..), kwota  brutto (z VAT): 
……………………………………………………………………..….zł (słownie:         ……………………………………….) w 
tym podatek VAT w stawce: …………………….. %. 

2. Żadna zmiana niniejszej umowy nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do żądania 
wzrostu wynagrodzenia ponad kwotę określoną w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6 oraz § 
1 ust. 7. 

3. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za 
poszczególne elementy przedmiotu umowy wynagrodzenie zgodne z cenami jednostkowymi 
zawartymi w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z  tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu umowy. 



 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowej ceny netto. 

6. Cena brutto przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 
od dnia wejścia w życie stosownych aktów prawnych. 

 
§ 4 

 
1. Zakres rzeczowy dostaw określony jest w załącznikach nr 1 do umowy.  

2. Zmiany zakresu rzeczowego dostaw bez zmiany ceny, za wyjątkiem ceny urzędowej 
(polegające na wprowadzeniu zamienników) mogą nastąpić w przypadkach, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności:  

1) definitywnego wycofania pewnych rodzajów leków z obrotu lub wykreślenia z rejestru 
produktów leczniczych i materiałów medycznych, 

2) wprowadzenia nowych leków do obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami 
administracyjnymi, obwieszczeniami, zarządzeniami Ministra Zdrowia lub Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3) zmian receptariusza szpitalnego. 

3. Zmiana zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 2 wymaga zgody obu stron i pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności 

4. Opublikowanie decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 każdorazowo obliguje 
Wykonawcę do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, w ciągu 7 dni 
roboczych od opublikowania decyzji, odpowiednio zmienionej treści załącznika nr 1 do 
umowy bez zmiany jego formy. 

§ 5 
 
1. Kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy określona w § 3 ust. 1 stanowi nieprzekraczalną 

granicę, do jakiej Zamawiający będzie realizował swe zobowiązania finansowe wobec 
Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 3 ust 5 i ust 6 oraz § 1 ust. 7. 
Przekroczenie w/w kwoty powoduje rozwiązanie niniejszej umowy, z dniem w którym została 
wyczerpana kwota z zastrzeżeniem § 3 ust 5 i ust 6 oraz § 1 ust. 7. 

2. Zmiany cen jednostkowych leków mogą nastąpić jedynie w przypadku zmiany ceny urzędowej 
ustalanej przez Ministra Zdrowia – w przypadku leków z cenami urzędowymi i następują z 
chwilą wejścia w życie odpowiedniego obwieszczenia. Do dokonania zmiany umowy w tym 
zakresie nie jest wymagane zawarcie aneksu w formie pisemnej. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zmianie cen urzędowych, 
wskazania podstawy prawnej, daty wejścia w życie przepisów i złożenia jednolitej wersji 
załącznika nr 1 do umowy ze zmienionymi cenami. 

3. Zmiany cen jednostkowych leków mogą nastąpić także w przypadku obniżek cen 
jednostkowych oferowanych przez producentów. Do dokonania zmiany umowy w tym 
zakresie nie jest wymagane zawarcie aneksu w formie pisemnej. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zmianie cen 



 

 

jednostkowych i złożenia jednolitej wersji załącznika nr 1 do umowy ze zmienionymi cenami. 
W oparciu o w/w postanowienie umowy nie jest dopuszczalna podwyżka cen jednostkowych. 

 
§ 6 

 
1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie, w terminie dwóch dni roboczych (przez 

dni robocze należy rozumieć od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia zamówienia 
telefonicznie, faksem lub drogą e-mailową przez Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej lub 
osobę przez niego upoważnioną. W przypadku zamówień „cito” 24 h od chwili złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia o realizowanym 
zamówieniu z wyszczególnieniem ilości leków brakujących w danym zamówieniu.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy leku synonimowego zastrzegając jednocześnie, że 
przyjmuje jedynie takie leki synonimowe, których ceny jednostkowe brutto nie będą wyższe 
od cen ich odpowiedników wymienionych w załączniku nr 1 do umowy i których dostawa 
została uprzednio uzgodniona z Kierownikiem Działu Farmacji Szpitalnej. 

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym 
związanych, może odmówić przyjęcia dostawy, która jest dotknięta jedną z niżej opisanych 
wad: 

1) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone, 

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 
miesięcy licząc od dnia dostawy, 

3) którykolwiek z tych elementów przedmiotu zamówienia , dla których jest to wymagane lub 
dla, których zażąda tego w zamówieniu Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej nie będzie 
posiadał dołączonej kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do 
obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego, 

4) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych towarów  w miejscu 
znajdującym się w siedzibie Zamawiającego i wskazanym przez osobę upoważnioną przez 
Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej, 

5) otrzymany lek lub produkt leczniczy będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, 
jaka figuruje na fakturze VAT. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów leków wycofanych 
z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury 
korygującej. 

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. 
W przypadku dostarczenia towaru z wadami (uszkodzenia, stłuczki, zalane etykiety itp.) 
Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej , do jego 
niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad. 



 

 

7. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy w czasie dostaw 
odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i 
potrącona z przysługującej przez Wykonawcy należności. 

1) Wykonawca oświadcza, że oferować będzie tylko produkty lecznicze posiadające aktualne 
wpisy do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty lecznicze odpowiadające wymaganiom 
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań 
dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki  (Dz. U. nr 39, poz. 
321). 

 
§ 7 

 
1. Zapłata wynagrodzenia za dana dostawę dokonywana będzie, na podstawie faktur VAT 

doręczonych przez Wykonawcę wraz z daną dostawą. 

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz kopię każdej faktury VAT.  

3. Kwota każdej faktury wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczanych elementów 
przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych netto i brutto zawartych w załączniku nr 
1 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku leków o cenach urzędowych cena jednostkowa będzie ustalana na podstawie 
aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia zgodnie z § 5 ust. 2. 

5. Faktura niezgodna z postanowieniami określonymi powyżej nie zostanie przez Zamawiającego 
przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia. 

6. Osobą uprawnioną do odbioru faktur w imieniu Zamawiającego jest Kierownik Działu Farmacji 
Szpitalnej lub osoba przez niego upoważniona. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy o nr  
……………………………………………………………………………………………………, w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej i zgodnej z 
postanowieniami określonymi powyżej, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie zaakceptuje faktur nie posiadających pisemnego stwierdzenia Kierownika 
Działu Farmacji Szpitalnej lub osoby przez niego upoważnionej o przyjęciu leków objętych 
fakturą bez zastrzeżeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli stopnia finansowego zawansowania 
realizacji umowy. 

10. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę, której uznanie 
spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 1. 

 
§ 9 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących realizacji umowy jest Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej. 



 

 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji 
umowy jest ……………………………………………………….. 

 
§ 10 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących 
przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3) za zwłokę w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad. 

2. Jeżeli jedna ze stron wystąpi z zażądaniem zapłaty kar umownych druga ze stron zobowiązuje 
się do zapłaty naliczonych kar. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 
Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 6 Zamawiający ma prawo 
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i naliczyć Wykonawcy karę 
umowną, o której mowa w ust. 1 pkt. 1. 

 
§ 11 

 
1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego 
okresu wypowiedzenia i zachowaniem formy pisemnej. 

 
§ 12 

Każda ze stron, działając jako administrator danych osobowych, przetwarza udostępnione jej przez 
drugą stronę dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu przedmiotowej umowy 
wyłącznie w celu zawarcia i wykonania tej umowy. Strony umowy oświadczają, że każdej z osób 
występujących po ich stronie przy zawarciu i wykonaniu umowy znane są informacje, które 



 

 

powinny być jej przekazane zgodnie z art. 13 ust.1-3 lub art.14 ust. 1-4 RODO, co zwalnia każdą ze 
stron z obowiązku przekazania tym osobom informacji zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 
RODO. 
 

§ 13 
 
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść należnych wierzytelności na osoby 

trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem ich nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron 
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Załącznik Nr 4a 
Wzór umowy  

Część 2 i 3 
Umowa Nr …………../2018 

 
 zawarta w dniu …………………………………… 2018 r. w Otwocku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w 
Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock,  wpisanym do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Dariusza Kołodziejczyka 
a 
 
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru 
Sądowego ............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., 
NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
Panią/Pana .....................................................................................................* 
 
lub 
 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 
……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie 
elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: 
http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP 
..............................................*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 
 
 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 

materiałów opatrunkowych/wyrobów medycznych zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-
cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy – oferowane wyroby medyczne posiadają 
dopuszczanie do obrotu i używania oraz są oznakowane znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i przez cały okres realizacji umowy oferowane będą 
tylko takie wyroby. Wykonawca zobowiązuje się do reagowania na potrzeby Zamawiającego 
w zakresie dostaw poszczególnych elementów przedmiotu umowy. Za realizację przedmiotu 
umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 niniejszej umowy. 

 
 

http://prod.ceidg.gov.pl/


 

 

§ 2 
 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od dnia  

………………………. r. do  dnia …………………………. r.  

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować sukcesywnie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do reagowania na potrzeby Zamawiającego w zakresie dostaw 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy. Za realizację przedmiotu umowy 
wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 5 niniejszej umowy z 
zastrzeżeniem  § 5 ust. 5 i ust. 6. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy w danej części (zwiększenie danej pozycji przy 
jednoczesnym zmniejszeniu innej pozycji) oraz prawo zmiany ilości zamawianego 
asortymentu pomiędzy poszczególnymi częściami (w przypadku zawarcia umowy  na większą 
liczbę części) (zwiększenie danej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu innej pozycji), przy 
czym łączna wartość przedmiotu umowy po dokonanych przesunięciach nie może przekroczyć 
kwoty określonej w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i ust.6. Wykonawca nie może wnosić  
z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Do dokonania zmiany umowy w tym 
zakresie nie jest konieczne zawarcie aneksu w formie pisemnej.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości asortymentu niż określony w 
specyfikacji asortymentowo – cenowej. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu 
żadne roszczenia. 

 
§ 3 

 
1. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie sukcesywnie na podstawie zamówień 

częściowych do siedziby Zamawiającego transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Ilości zamawianego asortymentu podawane będą Wykonawcy każdorazowo w formie 
zamówienia telefonicznego lub wysłanego e-mailem lub faksem.  

3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w terminie dwóch dni roboczych (przez dni robocze 
należy rozumieć od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia zamówienia przez Kierownika 
Działu Farmacji Szpitalnej lub osobę przez niego upoważnioną. 

4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących realizacji umowy jest Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej 

5. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji 
umowy jest ……………………………………………………….. 

 

§ 4 
 
Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

 
 



 

 

§ 5 
 
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 
       kwota netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………),kwota  brutto z VAT 

………………………………..zł (słownie: ………………………………………..) w tym podatek VAT w stawce: 
……………….. 

2. Żadna zmiana niniejszej umowy nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do żądania 
wzrostu wynagrodzenia ponad kwotę określoną w ust. 1 z zastrzeżeniem ust.5 i ust 6. 

3. Za każdą dostawę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z 
cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
prawidłowo wystawionej i zgodnej z postanowieniami określonymi powyżej. Przy czym za 
dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez  Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z  
tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu mowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto. 

6. Wartość brutto przedmiotu umowy może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej 
umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na podstawie ustawy, od dnia wejścia w 
życie stosownych aktów prawnych. 

 
§ 6 

       
1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: 
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §  5 ust.1, 

3) za zwłokę w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie w 
wysokości za zwłokę w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w niniejszej 
umowie w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 
Zamawiającego kar umownych z należności Wykonawcy. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 
odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. W przypadku trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 3 Zamawiający ma prawo 
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

§ 7 
5. Każda ze stron, działając jako administrator danych osobowych, przetwarza udostępnione jej 

przez drugą stronę dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu 
przedmiotowej umowy wyłącznie w celu zawarcia i wykonania tej umowy. Strony umowy 
oświadczają, że każdej z osób występujących po ich stronie przy zawarciu i wykonaniu umowy 
znane są informacje, które powinny być jej przekazane zgodnie z art. 13 ust.1-3 lub art.14 ust. 



 

 

1-4 RODO, co zwalnia każdą ze stron z obowiązku przekazania tym osobom informacji zgodnie 
z art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 RODO. 

 
§ 8 

 
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść należnych wierzytelności na osoby 

trzecie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem ich nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

 
 
 
  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 5 do  

Zapytania ofertowego 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, 

materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Miejscowość .............................................. ,  dnia  ..........................................  2018 r. 

 

 

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

podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

 


