Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony do 221.000 euro – dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

DOSTAWA
ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ
KOAGULOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ I
SERWISEM APARATÓW
nr sprawy: ZP-381-48/2019

ZATWIERDZAM
Kierownik Zamawiającego
dnia __ _______________ 2019 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
SZAMOTUŁY, PAŹDZIERNIK 2019 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ZP-381-48/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony do 221.000 euro – dostawa

INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
http://www.szamotuly.med.pl
tel.: 0-61-29-27-100
fax.: 0-61-29-27-102
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:00.
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986) zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp lub PZP.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą aparatów oraz
zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy.
a) Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do badań (zgodnie z
załącznikiem: 3A do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie
narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał
wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z póź. zm.)
b) Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od daty
zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załącznikach nr 3A do siwz.
Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy . Wielkość dostaw będzie realizowana
przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w
uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
c)Termin realizacji zamówienia na odczynniki Zamawiający ustala od 1 do 3 dni roboczych od
chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania.
d) Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się
nie krótszą niż 6 miesięczną datą przydatności do użytku „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której
termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu
dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”.
e) dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych w języku polskim oraz kart charakterystyk
materiałów niebezpiecznych przy pierwszej dostawie odczynników.
f) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z
zaleceniami producenta.
g) Czas reakcji serwisu 24h od momentu zgłoszenia awarii.
h) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie trwania umowy zapewnił możliwość
konsultacji 24h/dobę.
i) Jeżeli wystąpi awaria z przyczyn samego urządzenia, a nie będzie wynikać z przyczyn
zależnych od użytkownika, koszt naprawy poniesie Wykonawca;
2. Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do
dostarczonych analizatorów w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną dot. budowy,
działania i obsługi analizatorów w języku polskim oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
5. Instalacja aparatów, przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń
Wykonawca zapewni w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
6. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim na
uruchomiane urządzenia oraz instrukcję używania odczynników, w języku polskim.
7. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany:
- aparat główny do hematologii 5 diff – fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
- aparat backup do hematologii 5 diff - nie starszy niż 3 lata

Pakiet nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do
koagulologii oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy. Przedmiot
zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 3B.
2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został
określony w załączniku 3B, do niniejszej specyfikacji.
4. Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do koagulologii (zgodnie z
załącznikiem nr 3B do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie
narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał
wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U. 2019, poz. 175 z póź. zm.)
5. Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od daty
zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załączniku 3B . Ilości odczynników
należy skalkulować w taki sposób aby zapewnić wykonywanie badań dla trzech pacjentów w
jednej serii. W przypadku złej kalkulacji ilości odczynników Wykonawca będzie zobowiązany do
dostarczania odczynników na własny koszt do czasu trwania umowy.
6. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
7. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia od 1 do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia przez
Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania
8. Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się nie
krótszą niż 6 miesięczną datą przydatności do użytku.
9. Naprawy aparatu (dojazd, czas pracy serwisanta, części zamienne) wynikające z normalnego użytkowania
i eksploatacji aparatu oraz przeglądy konserwacyjne robione zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Dostawa materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do dostarczonych aparatów w
okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
11. Dostarczenie dokumentacji technicznej dot. budowy, działania i obsługi urządzeń w języku polskim
wraz z pierwszą dostawą. Dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
12. Instalacja aparatu, przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń w
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
13. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim na każde uruchomiane urządzenie oraz instrukcji
używania odczynnika w języku polskim.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
15. Czas reakcji serwisu 24h od momentu zgłoszenia awarii.
17. Możliwość konsultacji z serwisantem 24h/dobę
18. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany.
Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanych aparatów z użytkowanym przez
Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie
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Wykonawcy. Systemem informatycznym ESKULAP obecnie serwisowany jest przez firmę
„nexus” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Uwaga:
W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków
towarowych zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy
wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W
związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano
przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w
opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Wykaz rozwiązań równoważnych należy wskazać w ofercie.
Rozdział II.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego
Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą
rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w
swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
(załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w
ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz
podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać
zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne
sformułowanie.
4. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie
zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.
5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
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b) na załącznikach,
c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
9. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika
z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru).
10. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladów.
12. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.
14. Do oferty zaleca się załączyć spis treści.
15. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub
imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).
16. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z
2019r., poz. 1010 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą:
„nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i
załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia
zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
17. Kopertę należy zaadresować:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
„Przetarg nieograniczony”
Znak sprawy: ZP-381-12/2017
Oferta na: DOSTAWA
ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ I
SERWISEM APARATÓW
nie otwierać przed dniem 14 października 2019 r. godz. 11:10

ROZDZIAŁ III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1 PZP
Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2) PZP.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają następujące warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
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Zamawiający nie precyzuje tego warunku

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

2.1 Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.
ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :
I) DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dn. 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.
1.
a)

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ, - należy złożyć wraz z ofertą;
b) odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku
braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy
dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za
najkorzystniejszą);
c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu (bez
dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust.
1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty

występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy
oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:
a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt a - c SIWZ, składa
osobno każdy z Wykonawców,
3. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt a - c SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast
dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:
lit. b) SIWZ – 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 oraz ust.5 pkt. 1 PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
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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 Rozdz. IV pkt
1 lit. b) i c) SIWZ, 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 – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się
samodzielnie o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców.
Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1
SIWZ, dotyczących podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a
który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a PZP.
II. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:
1. W przypadku potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych a także tych nie poddanych ocenie,
Zamawiający będzie wymagał dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, w formie
prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego
(dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych
dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).
2. Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z póź.
zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu
na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu
CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną, lub Formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa
Urzędu - jeżeli dotyczy). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja
Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną, lub
Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu - jeżeli dotyczy) w terminie 3 dni od dnia
otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.
III. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:
1. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu
Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.
2. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ – należy złożyć
wraz z ofertą.
3. Wypełniony bez wyjątku Załącznik 3A i 3B do SIWZ – Formularz parametrów technicznych i
Formularz asortymentowo – ilościowo - cenowy- należy złożyć wraz z ofertą. Załącznik stanowi
treść oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP
4. Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.
5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną dot. budowy,
działania i obsługi analizatorów w języku polskim oraz karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych.
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6. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany udowodnić w
ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego
poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, wydanych przez
podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP.
7. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie
stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa – należy złożyć wraz z ofertą.
1)
2)

FORMA DOKUMENTÓW
Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości
porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej
(poczta e-mail)
3) Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:
a) dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
b) dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.
4) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U.
poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty mogą być składane dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale;
5) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U.
poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty mogą być składane, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są
w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie
było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej
6) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan
pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny bezpłatny sposób.
8) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego,
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a
w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
9) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
(zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
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11) Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy
dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one
dostępne tylko w językach obcych
ROZDZIAŁ V.

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3A i 3B do niniejszej SIWZ.
Główny Kod CPV:
33.69.65.00-0 – odczynniki
38.43.45.20-7 – analizator krwi
ROZDZIAŁ VI.

WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Miejsce dostawy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
(laboratorium)

ROZDZIAŁ VII.

WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje wpłaty i zwrotu wadium.
ROZDZIAŁ VIII.
OCENY

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
Pakiet nr 1
1) „Łączna cena ofertowa brutto”– 60%; (60 pkt.)
2) „Termin dostawy odczynników – 10%. (10 pkt.)
3) „objętość aspirowanej próbki” – 15% (15 pkt.)
4) „aparat wyposażony w czujnik ścieków” – 15% (15 pkt.)
Ad 1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
najniższa zaoferowana cena brutto
Cx = ------------------------------------------- x 60 % x 100 pkt
cena brutto oferty ocenianej
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto – 60 %
Ad 2. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
najkrótszy termin dostawy
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Cy = ------------------------------------------------------ x 10 % x 100 pkt
termin dostawy z oferty badanej
Cy – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin dostawy
odczynników – 10 %
Ad 3. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Zamawiający przyzna 15 pkt. wykonawcy, który w swojej ofercie wykaże najmniejszą objętość
aspirowanej próbki. Pozostali wykonawcy, którzy będą posiadać większą objętość aspirowanej
próbki uzyskają w tym kryterium 0 pkt.
Ob – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium objętość aspirowanej próbki –
15 %
Ad 4. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
(Cz.s.) - aparat wyposażony w czujnik ścieków – tak 15 pkt.
nie 0 pkt.
Cz.s. – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium aparat wyposażony w
czujnik ścieków – 15 %
1) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
2) obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
C = Cx + Cy + Ob. + Cz.s.
C – łączna wartość punktowa oferty
gdzie:
Cx – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
Cy - punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy odczynników”.
Ob. - punkty uzyskane w kryterium „objętość aspirowanej próbki”
Cz.s. - punkty uzyskane w kryterium „aparat wyposażony w czujnik ścieków”

Pakiet nr 2
1)
2)
3)
4)

„Łączna cena ofertowa brutto”– 60%; (60 pkt.)
„Termin dostawy odczynników – 10%. (10 pkt.)
„zapamiętywanie przez analizator więcej niż jedną krzywą kalibracyjną dla danego
parametru” – 15% (15 pkt.)
„możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a serwisem. Internetowe połączenie
umożliwiające natychmiastowe zdiagnozowanie ewentualnego problemu” – 15% (15 pkt.)

Ad 1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
najniższa zaoferowana cena brutto
Cx = ------------------------------------------- x 60 % x 100 pkt
cena brutto oferty ocenianej
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto – 60 %
Ad 2. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
najkrótszy termin dostawy
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Cy = ------------------------------------------------------ x 10 % x 100 pkt
termin dostawy z oferty badanej
Cy – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin dostawy odczynników – 10
%
Ad 3. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
- zapamiętywanie przez analizator więcej niż jedną krzywą kalibracyjną dla danego
parametru - 15 pkt.
- zapamiętywanie przez analizator jedną krzywą kalibracyjną dla danego parametru – 0 pkt.
KK – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium krzywa kalibracyjna – 15 %
Ad 4. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
- możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a serwisem. Internetowe połączenie
umożliwiające natychmiastowe zdiagnozowanie ewentualnego problemu” – 15 pkt.
- brak możliwości zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a serwisem. umożliwiające natychmiastowe
zdiagnozowanie ewentualnego problemu” – 0 pkt.
ZK – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium zdalna komunikacja – 15 %
1)
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
2)
obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3)
Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
C = Cx + Cy + KK + ZK
C – łączna wartość punktowa oferty
gdzie:
Cx – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
Cy - punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy odczynników”.
KK - punkty uzyskane w kryterium „zapamiętywanie przez analizator więcej niż jedną krzywą
kalibracyjną dla danego parametru”
ZK - punkty uzyskane w kryterium „możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a
serwisem. Internetowe połączenie umożliwiające natychmiastowe zdiagnozowanie ewentualnego
problemu”
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ IX.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy
zawiera Załącznik 4, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru
umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie
wymienionej we wstępie umowy.
Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres
zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
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1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana
możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez
przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie
przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie
podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy
2. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i
nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości
netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający
dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota
podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna.
Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla
Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które
wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np.
wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie
kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu
świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
5. Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
6. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego
wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną
wartość zmiany umowy, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z
uwzględnieniem
zmian
wynikających
z
tych
postanowień.
ROZDZIAŁ X.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty
przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz asortymentowo - cenowy
dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia
takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po
przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania
ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:
1) koszty transportu krajowego i zagranicznego,
2) koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
3) opłat celnych i granicznych.
4. Waluta ceny oferowanej PLN.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.
Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z
zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość
jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką
12

ZP-381-48/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony do 221.000 euro – dostawa

rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i
spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.
Jeżeli złożono 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. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy
podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i
dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
ROZDZIAŁ XI.
OFERT

INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale II niniejszej SIWZ
oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ ” należy złożyć do 14.10.2019 r. do godz. 11:00
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza
13, 64-500 Szamotuły – sekretariat Dyrektora.
2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do
składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.
5. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
ROZDZIAŁ XII.
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
3. Do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach formalnych – Maria Stróżyk – Pełnomocnik Dyrektora ds.
Zamówień Publicznych, Tel.: 61 29 27118, faks: 61 29 27 102, e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl
ROZDZIAŁ XIII. TRYB
WPROWADZANIA
EWENTUALNYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIAN

W

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się
częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie
konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art.
12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.
W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a
dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji
SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
ROZDZIAŁ XV.

MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – sala
konferencyjna, w dniu 14.10.2019 r. o godz. 11:10. Otwarcie ofert jest jawne.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:
1) kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
2) nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3) cena oferty,
4) informacje dotyczące wpłaty wadium
ROZDZIAŁ XVI.

SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej –Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są jawne i
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość
zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na
tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny
wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw
do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy
ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert,
określonych w Rozdziale VIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym
dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego
Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego –
na podstawie art. 26 ust. 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Zamawiający zbada czy oferta jest zgodna z treścią SIWZ, a następnie dokona oceny ofert spośród
ofert nieodrzuconych zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VIII.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia
dokumentów na potwierdzenie czy nie podlega on wykluczeniu (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP)
o ile takich dokumentów żądał.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 24 ust. 12 PZP)
8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania
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zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
10. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP
11. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.
ROZDZIAŁ XVII.

OBOWIĄZKI

ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP,
informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę,
Pełnomocnik Zamawiającego uznał za niewystarczające,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
3. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.
ROZDZIAŁ XVIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy
przesłać Pełnomocnikowi Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
ROZDZIAŁ XIX.

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96
PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.
i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.
ROZDZIAŁ XX.
RODO

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informujemy że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą przy ul. Sukienniczej 13.
2.
Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonując pod numer: (61) 29 27 101 lub wysyłając
pisemną korespondencję na adres: Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły lub na e-mail
sekretariat@szamotuly.med.pl
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Podmiot powołał Inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), z którym można się skontaktować wysyłając
pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając mail na adres iod@szamotuly.med.pl;*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), 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, w wypadku ewentualnych roszczeń okres przetwarzania
może zostać wydłużony do dnia ich rozpatrzenia;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 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;
Zgodnie z wymaganiami 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;
8. Zgodnie z wymaganiami 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.
9. Pani/Pana dane nie będą profilowane, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** 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.

Załączniki do SIWZ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy– Załącznik Nr 2
Formularz parametrów technicznych – Załącznik nr 3A i 3B
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 4
Oświadczenia wykonawcy o wyrobach medycznych – Załącznik nr 5
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – Załącznik nr 6
Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 7
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Załącznik nr 1
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

..........................,dnia ..................
(Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
OFERTA
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA
ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ I
SERWISEM APARATÓW

niżej podpisani, reprezentujący:
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………….
NIP………………………………….
REGON…………………………………….
tel. ………………………………….
Fax ………………………………………...
e-mail…………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Pakiet nr 1
wartość netto .......................... PLN (słownie ............................................................................................ złotych)
VAT: 8 % ............................... PLN (słownie ............................................................................................. złotych)
VAT: 23% ............................... PLN (słownie ............................................................................................ złotych)
wartość brutto ....................... PLN (słownie ............................................................................................. złotych)
z czego:
cena brutto dzierżawy aparatu przez okres 24 miesięcy wynosi: ………………… zł
cena brutto dostawy odczynników laboratoryjnych przez okres 24 miesięcy wynosi: ………………… zł
Pakiet nr 2
wartość netto .......................... PLN (słownie ............................................................................................ złotych)
VAT: 8 % ............................... PLN (słownie ............................................................................................. złotych)
VAT: 23% ............................... PLN (słownie ............................................................................................ złotych)
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wartość brutto ....................... PLN (słownie ............................................................................................. złotych)
z czego:
cena brutto dzierżawy aparatu przez okres 24 miesięcy wynosi: ………………… zł
cena brutto dostawy odczynników laboratoryjnych przez okres 24 miesięcy wynosi: ………………… zł
zgodnie z załączonym FORMULARZEM ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO-CENOWYM.
Jeżeli Wykonawca stosuje inną niż wskazana przez Zamawiającego stawkę VAT – obowiązany
jest dołączyć do oferty pisemne wyjaśnienie potwierdzające inną stawkę VAT (np. zwolnienie z
podatku VAT, itd...)
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*
..............................................

…….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE¹
Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………

…...............................................................................
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

¹ niewłaściwe skreślić

lub B)*

OŚWIADCZENIE ¹

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
− wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze):
.............................................................................................................,
− wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona:
......................................................................................................................................
Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć
Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług.
3. Ponadto oświadczamy, że :
1) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - 30 dni;
2) Oświadczamy, że oferujemy termin dostawy:……………(od 1 do maks. 3 dni roboczych)
3) Oświadczamy, że objętość aspirowanej próbki wynosi:………………
4) Oświadczamy, że analizator. posiada/nie posiada czujnika ścieków (pozostawić właściwe)
5) Oświadczamy, że analizator zapamiętuje jedną/więcej niż jedną krzywą kalibracyjną
(pozostawić właściwe).
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Oświadczamy, że istnieje/nie istnieje możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy
analizatorem a serwisem (pozostawić właściwe)
dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców1 powierzmy
podwykonawcy
wykonanie
następujących
części
zamówienia
…............................
….....................................................2
akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 4) z
uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);
zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

4. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Projektem umowy, zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.

OŚWIADCZAMY, że należymy do grupy: małych/ średnich/ dużych przedsiębiorstw )*

7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..……………………
Adres:………………………………………………………………………………………………
faks __________________ e-mail: ________________________________________
8. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji przyszłego zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
(Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………….
Tel:.............................. Fax:………………… e-mail……………………………:
9. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:
__________________________________________________________________________________
10. W przypadku wyboru naszej oferty osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:
- ..............................................................................................
imię i nazwisko / funkcja
- ..............................................................................................
imię i nazwisko / funkcja
Na ..................kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.
11. Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

12. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert
(art. 297 KK).
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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
1
2

niepotrzebne skreślić
wypełnić w przypadku udziału podwykonawców
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ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
.…………….… dnia…………..………

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

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictw

Załącznik nr 2
Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO
HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ I SERWISEM APARATÓW,
prowadzonego przez SPZOZ w Szamotułach, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
……………………….………………………………………………………………………………………………..
……….…………………………………………………………………………………..…………………...........…………
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL,

KRS/CEiDG),

nie

podlega/ą

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5
..............................................

................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOGII WRAZ Z

DZIERŻAWĄ I SERWISEM APARATÓW

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci
Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną
(jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z
dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – tj. Dz. U. 2019 poz. 175 z póź. zm.).
Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz
Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia /
Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych) w
terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………

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

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub
posiadających pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 7

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

............... dnia ............ 2019 r.

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOGII WRAZ Z

DZIERŻAWĄ I SERWISEM APARATÓW

Oświadczamy, że należymy/nie należymy3 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………

3

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

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub
posiadających pełnomocnictwo)

niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 6

......................................................
(Pieczęć Wykonawcy)

ZASTRZEŻENIE
nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy)*:...............................................................................................................................

Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane pozostałym uczestnikom
postępowania:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

)* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną
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Załącznik nr 4
Istotne postanowienia umowy
Umowa zawarta w dniu ………………2019 r. w Szamotułach, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły,
Wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002598,
reprezentowanym przez:
1. Remigiusza Pawelczaka - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej/KRS pod numerem …………………………………
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOGII WRAZ
Z DZIERŻAWĄ I SERWISEM APARATÓW nr sprawy: ZP-381-48/2019, została zawarta umowa
następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawą odczynników opisanych w załączniku nr 3A
do siwz oraz dzierżawa analizatora wraz z montażem i uruchomieniem analizatorów hematologicznych
i koagulologicznych, przeszkoleniem pracowników, podłączeniem do systemu Esculap oraz serwisem,
opisanym w załączniku 3B do siwz. Koszty podłączenia do systemu Esculap ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane odczynniki są przystosowane do używania i
nie wymagają odrębnego aparatu.
§2
REALIZACJA UMOWY
1. Dostawa odczynników, o których mowa w §1 odbywać się będzie sukcesywnie na koszt i ryzyko
Wykonawcy przez okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.
2. Dostawa analizatora wraz z przeszkoleniem pracowników nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.
3. Wykonawca zobligowany będzie do zabezpieczenia dostaw odczynników oraz analizatora w sposób
umożliwiający bezpieczny transport.
4. Każdorazowe dostawy odczynników realizowane będą na podstawie zamówień częściowych składanych
przez Zamawiającego w formie faxu lub drogą elektroniczną w uzgodnionych na bieżąco ilościach
i asortymencie.
5. Podane w załączniku ilości odczynników mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego bez konieczności wypłaty kar umownych oraz odszkodowań z tytułu
niezrealizowania całości dostawy.
6. Termin realizacji zamówienia na dostawę odczynników strony ustaliły min. na ………( od 1 do max. 3
dni )dni roboczych.
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7. W przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy częściowej odczynników powyżej wskazanych w
§2, punkcie 6 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo
dokonania zakupu zamówionych odczynników u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Miejscem realizacji dostaw odczynników będzie Laboratorium Szpitala mieszczące się przy ul.
Sukienniczej 13 w Szamotułach.
9. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę odczynniki muszą mieć minimum 6 miesięczny okres
ważności liczony od daty dostawy.
10. Dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie analizatora do badań biochemicznych do 7 dni od daty
zawarcia umowy.
11. Przeglądy konserwacyjne robione zgodnie z zaleceniami producenta.
12. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zgłoszenia naprawy aparatu całodobowo, także w
święta i dni ustawowo wolne od pracy - reakcja na zgłoszenie naprawy i jej wykonanie wynosi
maksymalnie 24 godziny
13. W ramach umowy, w przypadku awarii aparatu, Wykonawca jest obowiązany w ciągu 12 godzin
przybyć do siedziby Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis awarii, w tym zakres
uszkodzeń wraz z oszacowaniem kosztów naprawy i terminu jej usunięcia. W przypadku wystąpienia
dłuższej awarii, tj. powyżej 24h Wykonawca zapewni możliwość wykonywania niezbędnych badań w
innym laboratorium całodobowym znajdującym się w pobliżu siedziby Zamawiającego na swój koszt (po
podpisaniu umowy należy podać dane tego laboratorium).
14. Możliwość zgłoszenia awarii i konsultacji z serwisantem 24h/dobę przez cały okres trwania umowy.
15. Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia nowego
analizatora o tych samych parametrach
16. Jeżeli awaria nastąpi z przyczyn samego urządzenia, a nie będzie wynikać z przyczyn
zależnych od użytkownika, koszt naprawy poniesie Wykonawca.
§3
WARTOŚĆ UMOWY I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Całkowita cena przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:
netto
–
……………
zł
(słownie:……………………),podatek

VAT–…………..

zł

(słownie:………………………), brutto – ………….. zł(słownie: …………………………….).
2. Wartość, o której jest mowa w § 3 punkcie 1 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty jakie
zobligowany jest ponieść Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności :
a) wszystkie koszty związane z dostawą odczynników o których mowa w § 2
b) Dzierżawa aparatu do badań biochemicznych wraz z usługą serwisową.
3. W trakcie trwania umowy strony nie przewidują możliwości zmiany cen: odczynników,
wysokości miesięcznych rat dzierżawnych.
4. Rozliczanie dostaw za odczynniki nastąpi na podstawie faktur częściowych wg cen jednostkowych
określonych w załączniku nr 3A do niniejszej umowy, każdorazowo po dostawie, potwierdzonej przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
5. Należności za odczynniki regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30
dni licząc od dnia przyjęcia dostawy i potwierdzenia jej kompletności i zgodności z zastrzeżeniem
§ 4 punktu 2.
6. W przypadku:
a) zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) stawki podatku VAT (23%),
b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3 - 5 ustawy z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych
zmian,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokości stawek składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość
wynikającą z tych zmian,
d) uwzględnienia waloryzacji
pozostałe do wypłaty Wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane Aneksem do niniejszej
Umowy.
7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 lit. b i c Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz
wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na
koszty wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca
wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej
zmiany niniejszej umowy.
§4
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy tj. przekroczenie terminów realizacji określonych w § 2
punkcie 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
należnego wykonawcy liczonego od wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za przekroczenie czasu naprawy serwisowej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego
wykonawcy liczonego jako wartość trzymiesięcznej opłaty za usługę serwisową za każdy dzień
opóźnienia.
c) za przekroczenie terminów rozpatrzenia reklamacji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
należnego wykonawcy liczonego od wartości brutto zakwestionowanej dostawy za każdy dzień
opóźnienia,
d) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 punkcie 1.
1. Powyższe uregulowania nie naruszają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia pełnego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do
zapłaty.
3. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo
do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonych odczynników Zamawiający może
składać Wykonawcy w terminie:
a) Do 2 dni – reklamacja ilościowa liczona od dnia dostawy
b) Do 30 dni – reklamacja jakościowa liczona od dnia dostawy
2. Podstawą rozpatrzenia w/w reklamacji stanowić będzie protokół wewnętrzny sporządzony przez
Zamawiającego na tę okoliczność.
3. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych
od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godz. 14.00 trzeciego dnia roboczego.
4. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko brakujący lub
wadliwy odczynnik.
5. Jeżeli Wykonawca w określonym w § 6 punkcie 4 terminie, nie powiadomi Zamawiającego o sposobie
rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji (ilościowej lub jakościowej) uznaje się, że reklamacja została
uwzględniona w całości.
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6. Wszczęte postępowanie reklamacyjne uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty faktur.
7. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania
interwencyjnego zakupu u innego źródła na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności
gdy WYKONAWCA realizuje umowę niezgodnie z jej zapisami.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić w skutek
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Prawo, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, przysługuje Zamawiającemu za
pisemnym powiadomieniem Wykonawcy o tym fakcie.
§7
WARUNKI ZMIAN UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu objętego przedmiotem zamówienia
na rzecz innego, stanowiącego przedmiot zamówienia – do łącznej kwoty nominalnej zobowiązania. W
takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu lub zmniejszeniu określonego
asortymenty. Zmiana taka nie wymaga odrębnego aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy do czasu zrealizowania całości dostawy na
wszystkie pozycje asortymentowe nie dłużej jednak niż w ciągu 36 miesięcy.
3. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres
zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
a) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana
możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez
przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie
przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał
wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy
b) Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie
wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto
przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
c) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający
dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota
podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający
będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.
d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla
Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które
wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie
okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych),
oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia
pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
e) Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
§8
INNE POSTANOWIENIA
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO sąd powszechny.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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