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

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala.

nr sprawy: ZP-381-60/2020

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia dot. wykluczenia
4. Formularz asortymentow-ilościowo-cenowy
5. Istotne postanowienia umowy
6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5
Załacznik nr 4

ZATWIERDZAM
Kierownik Zamawiającego
dnia __ _______________ 2020 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, LISTOPAD 2020 ROK
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I. 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.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
CPV: 33140000-3
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby SP ZOZ w Szamotułach.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ – pakiety 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Dostawy określonego asortymentu będą odbywać się sukcesywnie w terminie 12 m-cy lub do wykorzystania
wartości zawartej umowy na podstawie zamówień składanych e-mailowo przez pracownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, na adres e-mailowy Wykonawcy podany w formularzu
ofertowym. Dostawy będą odbywać się na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły Magazyn (piwnica poziom -1, ilość schodów: 9, wysokość ok. 135 cm, Budynek F) w godzinach od 7:30 do
13:30.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie od 1 do max. 5 dni roboczych
od daty otrzymania zamówienia licząc wpływ zamówienia do godz. 12:00, chyba że w/w termin mija w dzień
wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy.
4. Do każdej dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oryginał faktury VAT.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy z
zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu w dniu dostawy towaru do siedziby
Zamawiającego.
5. Dostarczany asortyment musi być fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż ten określony w niniejszym
ogłoszeniu oraz załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.
6. Cena podana w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym musi zostać
niezmienna przez okres trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy.
7. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji.
Rozpatrzenie
reklamacji
przez
Wykonawcę
odbywać
się
musi
w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych. W toku przeprowadzanej reklamacji Wykonawca jest
zobowiązany
do
wymiany
wadliwych
artykułów
na
wolne
od
wad
i parametrach nie gorszych niż te określone w siwz
8. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym zamówieniu Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty za
fakturę, której dotyczy wadliwy asortyment. W takim przypadku Wykonawca nie naliczy odsetek za niezapłacenie
należności we wskazanym na fakturze terminie.
9. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy
równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w
przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość
została wyczerpana)
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10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów
równoważnych do wskazanych pod warunkiem, że artykuł równoważny będzie posiadać parametry wskazane
przez Zamawiającego lub lepsze, a niniejszy fakt zostanie zaakceptowany indywidualnie przez Zamawiającego.
Wszystkie nazwy podane przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego postępowania, należy traktować jako standardy jakościowe.
11. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych,
rozwiązań technicznych i technologicznych, 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.
12. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o
wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186, 1493) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi
w tym zakresie.
13. Wyroby medyczne muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użycia.
14. Przedmiot zamówienia musi zostać opakowany przez Wykonawcę w sposób umożliwiający bezpieczny transport.
15. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w
języku polskim.
16. W przypadku wątpliwości Zamawiającego czy dany produkt spełnia wymagania opisane w siwz, Zamawiający
wezwie wykonawcę do dostarczenia stron katalogowych informujących o parametrach zaoferowanego sprzętu,
co pozwoli na ocenę zgodności zaproponowanego asortymentu z zapisami SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie
prawo także do wezwania Wykonawcy do przekazania próbek przedmiotu zamówienia w celu zweryfikowania
zgodności z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w
art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy .
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
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. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego
aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w sytuacjach opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy
Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, tj.: w
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 814, z póź. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1228)
3. Zamawiający oceni, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia o braku
podstaw wykluczenia, aktualnego na dzień składania ofert, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w
Dziale VII pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji dotyczącej: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny,
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terminu płatności, różnorodności posiłków zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z
późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, poniższych oświadczeń
lub dokumentów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Dziale VII pkt 5 ppkt 1 a) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 6 powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
7. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, wykonawca składa dokumenty, w szczególności może być to zobowiązanie
innego podmiotu, potwierdzające, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonania zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem
gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016, poz. 1126, z późn. zm.) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 ww. rozporządzenia. Zamawiający nie żąda złożenia
ww. dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a uPzp.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z póź. zm.) Należy odpowiednio
wskazać w ofercie.
11. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie znajdują przepisy uPzp (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z
poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126, z późn. zm. )
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12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres: SPZOZ, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Dział Zamówień Publicznych
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: przetargi@szamotuly.med.pl
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz.
VIII pkt. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Maria Stróżyk – Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych, Tel.: 61 29
27118, e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl
2) w kwestiach merytorycznych – dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie jak w pkt 11 ppkt 1).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym
rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub
na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, terminu płatności, różnorodności posiłków, oświadczenie o
okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także
informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz pozostałe.
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII pkt 1-3 SIWZ;
3) zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy,
4) formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy sporządzony wg załącznika nr 3 (pakiety 1-5) do siwz,
5) Zamawiający może żądać:
- próbek, opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona
przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
- na żądanie zamawiającego, wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby są
dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji (certyfikat CE) o ile dotyczy.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z
załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną
dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
___________________________________________
ul. ___________________________, 00-000____________
(nazwa Wykonawcy)
„ Oferta w postępowaniu na usługę: Dostawy sprzętu jednor azowe go użytku dla potrzeb
całego s zpitala,
nr sprawy: ZP-381-60/2020”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu: 26.11.2020 r., o godz. 11:10".
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11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1913), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie
będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej
SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu
umowy, po terminie otwarcia ofert.
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sukienniczej 13, w Szamotułach – sekretariat Dyrektora
do dnia 26.11.2020 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. pkt 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, dnia 26.11.2020 r o godz. 11:10.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szamotuly.med.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu płatności, różnorodności posiłków, zawartych w ofertach.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg
wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w
poszczególnym pakiecie.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 5 umowy.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – 60%;
2) „Termin dostawy – 40%.
2. 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 %
najkrótszy termin dostawy
Cy = ------------------------------------------------------ x 40 % x 100 pkt
termin dostawy z ofert badanej
Cy – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin dostawy – 40 %
C = Cx + Cy
C – łączna wartość punktowa oferty
1) punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu,
2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
3) obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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4) Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = Cx + Cy
gdzie:
Cx – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
Cy - punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego
powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. 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.
7. 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).
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich
ponownego
badania
i
oceny
chyba,
że
zachodzą
przesłanki,
o
których
mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy uPzp jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XIX. 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
3. 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;*
4. 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.
5. 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 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
6. 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;
7. 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;
8. 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.
*
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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

Załącznik nr 1
OFERTA
(formularz ofertowy)
Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowad zonego w trybie przetargu
nieograniczonego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach na: „ Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego
szpitala ”
Nazwa i adres Wykonawcy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
NIP ..........................................................., REGON ....................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ...............................................................
Numer telefonu:............................................., Numer faksu.............................,,,,.....................
12
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ZP-381-60/2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony do 214.000 euro – dostawa

e-mail ................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb
całego szpitala”, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, składamy poniższą ofertę.
1. Cena za realizację przedmiotu zamówienia:
W związku z ogłoszonym przetargiem oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach
określonych w siwz za cenę :
Pakiet nr 1
Netto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

podatek: VAT

............................%

brutto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

Pakiet nr 1a
Netto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

podatek: VAT

............................%

brutto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

Pakiet nr 2
Netto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

podatek: VAT

............................%

brutto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

Pakiet nr 3
Netto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

podatek: VAT

............................%

brutto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

Pakiet nr 4
Netto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

podatek: VAT

............................%

brutto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

Pakiet nr 5
Netto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

podatek: VAT

............................%

brutto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

Pakiet nr 6
Netto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

podatek: VAT

............................%

brutto za cały przedmiot zamówienia:

............................. zł.

Załączamy wyliczenie ceny sporządzone zgodnie z formularzem cenowym.
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Oświadczamy, że oferujemy termin dostawy……………(od 1 do max.5 dni roboczych).*

3. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie / będzie* prowadzić do powstania po stronie
zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, oraz wskazanie ich wartość bez
kwoty podatku
…………………………………………………………………………………………..
5. Zamawiający zastrzega, iż ilości asortymentu podane w załączniku nr 3 są wielkościami
wstępnie szacowanymi i zostały podane informacyjnie w celu obliczenia ceny oferty.
4. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (uwaga:
należy wypełnić tylko jeżeli dotyczy Wykonawcy):
.……………………………………………………………………………………….
Firmy
podwykonawców,
którym
zamierzamy
powierzyć
realizację
części
zamówienia:……………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………...
5. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
3) zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy, określonymi 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 i zał.
do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, wynikające wprost z opisu
przedmiotu zamówienia, jak również nieujęte w opisie, a bez których nie można wykonać
przedmiotu zamówienia,
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem
biegu terminu.
6. 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.
7. OŚWIADCZAMY, że należymy do grupy: małych/ średnich/ dużych przedsiębiorstw )*
8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..……………………
Adres:………………………………………………………………………………………………
faks __________________ e-mail: ________________________________________
9. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji przyszłego zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
(Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………….
Tel:.............................. Fax:………………… e-mail……………………………:
10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:
__________________________________________________________________________________
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11. W przypadku wyboru naszej oferty osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:
- ..............................................................................................
imię i nazwisko / funkcja
- ..............................................................................................
imię i nazwisko / funkcja
12. Na ..................kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.
13. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert
(art. 297 KK).
15. 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
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.

16. Informacje zawarte na stronach: ……………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępnione,
ponieważ ………………………………….………………………………
Do oferty dołączono następujące załączniki:
1) ……………………………,
2) ……………………………,
3) …………………………….
4) ……………………………
5) …………………………….
6) ……………………………
………………................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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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. Dostawy sprzętu jednorazowego
użytku dla potrzeb całego szpitala, 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:
……………………….………………………………………………………………………………………………..
……….…………………………………………………………………………………..…………………...........…………

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

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ……………………………roku w Szamotułach pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, 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, Nr NIP: 787-18-07-873 Nr Regon: 000553822, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym
a
...............................................................................................
z siedzibą w .......................................................................... wpisanym do ………………………..
NIP: ………………………………. REGON: ………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Dostawy sprzętu
jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala” o sygn.: ZP-381-2/2016, zgodnie z Ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych oraz
środków ochrony indywidualnej na potrzeby SP ZOZ w Szamotułach.
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy stanowiący
załącznik nr 3 do SIWZ – pakiety 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6.
2.Dostawy określonego asortymentu będą odbywać się sukcesywnie w terminie 12 m-cy lub do wykorzystania
wartości zawartej umowy na podstawie zamówień składanych e-mailowo przez pracownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, na adres e-mailowy Wykonawcy podany w formularzu
ofertowym. Dostawy będą odbywać się na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Magazyn
(piwnica poziom -1, ilość schodów: 9, wysokość ok. 135 cm, Budynek F) w godzinach od 7:30 do 13:30.
3.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie …………….(od 1 do max. 5 dni)
roboczych od daty otrzymania zamówienia licząc wpływ zamówienia do godz. 12:00, chyba że w/w termin mija w
dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy.
4.Do każdej dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oryginał faktury VAT.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy z
zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu w dniu dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.
5.Dostarczany asortyment musi być fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż ten określony w załączniku nr
3 do siwz.
6.Ceny podane w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo - ilościowo - cenowym muszą zostać
niezmienne przez okres trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy.
7.W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę odbywać się musi w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych. W
toku przeprowadzanej reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad
i parametrach nie gorszych niż te określone w siwz
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8.W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym zamówieniu Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty za
fakturę, której dotyczy wadliwy asortyment. W takim przypadku Wykonawca nie naliczy odsetek za niezapłacenie
należności we wskazanym na fakturze terminie.
9.Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy
równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w
przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość
została wyczerpana)
10.
Wyroby medyczne muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny okres przydatności do użycia.
11.
Przedmiot umowy musi zostać opakowany przez Wykonawcę w sposób umożliwiający bezpieczny
transport.
12.
Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w
języku polskim.
§2
1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
2. Wszystkie dostawy częściowe odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego
mieszczącego się przy ul. Sukienniczej 13 w budynku „F” SPZOZ-u (dział techniczny).
3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
(Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………….
Tel:................................................................ Fax:……………………………e-mail……………………………
Termin dostaw może zostać przedłużony, jeżeli realizacja zamówienia zostanie opóźniona z przyczyn działania siły
wyższej, a o jej zaistnieniu Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.
4. Przedmiot zamówienia zostanie przez Wykonawcę opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.
5. Każdorazowo przy dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową specyfikację techniczną
dostawy.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy wymieniony w załączniku nr
:………………………………………………….. na
łączną kwotę netto..................... zł słownie:
............................................................................................................................., co daje brutto:
.................... zł
słownie..................................................................................................................................
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste zrealizowane dostawy na podstawie faktur częściowych,
potwierdzonych każdorazowo przez pracownika (magazyniera) działu DTA w SPZOZ w Szamotułach.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy (rozwiązanie umowy) przez
Wykonawcę
z
przyczyn,
za
które
ponosi
odpowiedzialność
Wykonawca,
w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w
wysokości 2% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia do
lokalizacji określonej w § 2 ust. 2 w wysokości 2% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy
przypadek.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji przekraczające
terminy określone w § 7 ust. 3 w wysokości 2% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia.
5. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury dostarczonej po zrealizowaniu
dostawy, po poinformowaniu Wykonawcy o zaistniałym fakcie w formie pisemnej.
7. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w płatnościach.
§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
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1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie usunął zgłoszonej przez Zamawiającego wady, w terminie 5
dni;
3) w przypadku wystąpienia dwóch nieterminowych dostaw w terminach
wynikających
z § 1 ust. 3
4) w przypadku trzykrotnego niewniesienia zamówionego asortymentu do lokalizacji określonej w § 2 ust. 2,
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomił Wykonawcę,
że wobec zaistnienia poprzednio nie przewidzianych przyczyn nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy następuje w terminie jednego tygodnia liczonego od daty poinformowania drugiej Strony
o zaistnieniu przesłanek stanowiących podstawę do odstąpienia.
Odstąpienie od umowy, w przypadku określonym w §5 ust.1 pkt. 4), nastąpi w terminie jednego tygodnia od daty
czwartej dostawy, która nie została wniesiona do wskazanej lokalizacji.
Odstąpienie od umowy, jak i jej wypowiedzenie, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§6

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a)
na
podstawie
postanowień
umownych,
o
których
mowa
w
pkt
1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
5)
zmiany,
niezależnie
od
ich
wartości,
nie
są
istotne
w
rozumieniu
ust.
1e;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia
dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych
zmian
umowy
lub
umowy
ramowej
w
celu
uniknięcia
stosowania
przepisów
ustawy.
1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do
zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie
umowy.
1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z
powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o
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której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie,
z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w
pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany
pierwotnie
w
umowie
lub
umowie
ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy
ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach
innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce
unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.
3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub
umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1–1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o
udzielenie zamówienia.
§7
1. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach w okresie 12-m-cy od ich odbioru Wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 5 dni od zgłoszenia
reklamacyjnego.
2. Podstawą rozpatrzenia w/w reklamacji stanowić będzie protokół wewnętrzny sporządzony przez Zamawiającego
na tą okoliczność.
3. Reklamacja musi być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty złożenia
reklamacji.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zobowiązany będzie, do uzupełnienia
brakującego
lub
wymiany
wadliwego
przedmiotu
umowy
na
swój
koszt
i
ryzyko
i dostarczenia go Zamawiającemu.
5. Jeżeli Wykonawca w wymienionym terminie nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia zgłoszonej
reklamacji (ilościowej lub jakościowej) uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości.
6. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za zrealizowane i
zakwestionowane dostawy.
7. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, bądź też nie rozpatrzy reklamacji
w terminie określonym w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania interwencyjnego
zakupu u innego źródła na koszt Wykonawcy (obejmującego koszty dostawy oraz różnicę w cenie zakupu). Z
tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
§8
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że
poddają się rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.
zm.), a w dalszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem art. 509 K.C. i Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§9
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
- formularz ofertowy
- formularz cenowy
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2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
3. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie aneks do niej.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Wykonawca

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

Załącznik nr 4

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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