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

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora
immunochemicznego”

nr sprawy: ZP-381-61/2020

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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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,

Tom II:
Rozdział 1
Tom III:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Projekt Umowy
Przedmiotu zamówienia – załączniki nr 3A i 3B.
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Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

2.

3.

ZAMAWIAJĄCY
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 7:00 do 14:00.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP-381-61/2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze
zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Środki własne

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do diagnostyki do badań z zakresu
immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego.
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą
analizatora oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanego urządzenia w ramach dzierżawy.
a) Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem analizatora do badań
immunochemicznych (zgodnie z załącznikiem 3B do SIWZ)oraz podłączeniem do systemu Eskulap i
przeszkoleniem pracowników. 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. 2020, poz. 186, z późn. 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. 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
- Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez
Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w formie faxu lub e-mailem w
uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie. Minimalny termin realizacji zamówienia Zamawiający
ustala na nie krótszy niż jeden dzień roboczy od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego
zapotrzebowania a maksymalny termin realizacji zamówienia na 4 dni robocze od chwili przyjęcia przez
Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania.
- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się nie
krótszą niż 12 miesięczną datą przydatności do użytku.
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- 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. 2020
poz. 186, z późn. zm.)
c) Przeglądy konserwacyjne robione zgodnie z zaleceniami producenta na koszt Wykonawcy.
d) Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii aparatu przez 24 godziny na dobę.
e) W ramach zamówienia, w przypadku awarii aparatu, Wykonawca jest obowiązany w ciągu 6 godzin
przybyć do siedziby Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis awarii, w tym
zakres uszkodzeń wraz z oszacowaniem kosztów naprawy i terminu jej usunięcia.
f) W przypadku awarii powyżej 24 godzin wykonawca zapewni możliwość wykonywania niezbędnych
badań w innym całodobowym laboratorium na swój koszt.
g) Jeżeli awaria nastąpi z przyczyn samego urządzenia, a nie będzie wynikać z przyczyn zależnych od
użytkownika, koszt naprawy poniesie Wykonawca;
h) Dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie analizatora do badań immunochemicznych do 14 dni
od daty zawarcia umowy.
2. Dostawa materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do dostarczonego analizatora w okresie
24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Dostarczenie dokumentacji technicznej dot. budowy, działania i obsługi urządzeń w języku polskim wraz z
dostawą aparatu.
5. Przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń.
6. Dostarczenie instrukcji używania odczynnika w języku polskim.
7. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki odczynników zawierających substancje niebezpieczne
(w formie wydruku) wraz z pierwszą dostawą.
8. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany: aparat do immunochemii nie starszy niż 3 lata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach asortymentowych nr 3A i 3B
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 33696500-0 - odczynniki
38434520-7 – analizator krwi
5.1

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Preparaty równoważne muszą spełniać wymogi
epidemiologiczne i ich skład chemiczny musi być zgodny ze składem preparatów wymienionych w
załącznikach asortymentowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załącznikach znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający
podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie
gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.

5.2

Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3) 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 lub kryteriów selekcji, 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.
„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”

ZP-381-61/2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro – dostawa

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
5) Przepisy pkt 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4)

5.3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.4

Oferty częściowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa odczynników, o których mowa w załącznik 3A do SIWZ, odbywać się będzie sukcesywnie na
koszt i ryzyko Wykonawcy przez okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1
1)

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

7.2

Nie dotyczy
Poleganie na zasobach innych podmiotów

7.3

Nie dotyczy
Fakultatywne podstawy wykluczenia

7.4

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy przewiduje wykluczenie wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 814, z
późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1228)
Wykonawcy występujący wspólnie

7.5

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie
została złożona wraz z ofertą
1)
2)
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4)
5)

Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w
pkt 7.2.

7.6

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie
spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

7.7

Środki naprawcze (self-cleaning)
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.

8.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1

Oświadczenie wykonawcy
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
1) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, których wzór stanowi załącznik do siwz. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt 1.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1,
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
1.

Dokumenty składane przez Wykonawcę

8.2
1.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”.
Zgodnie z tym przepisem: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
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2.

3.

4.

5.

nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających: brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.4 siwz.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 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, ze zm.)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.3

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: Nie dotyczy

8.4

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:
odpisu 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;
2) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ulotek odczynnikowych dla odczynników, i
materiału kontrolnego.
1)

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

8.5
1)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 8.4 ppkt 1) 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

2)

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
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wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.6

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może
złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w
miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5.

8.7

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:
a)

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ulotek odczynnikowych dla odczynników, i
materiału kontrolnego.
Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców

8.8

1. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1 siwz,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy.
Forma oświadczeń i dokumentów

8.9
1)

2)
3)

4)
5)

6)

Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3-8.9, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3-8.9, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są
w oryginale lub 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 podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w pkt 8.3-8.9, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3,
8.4 i 8.8, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2
9.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Z

9.1.
W
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
komunikacja
między
Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
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9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
9.3.
9.4.

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
1) sprawy merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie pisemnej
2) sprawy formalne:
• Maria Stróżyk – Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych
tel. (061) 29 27 118, fax. (061) 2927102, e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl

10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą.

10.3

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10.4

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

10.5

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie
będzie uwzględnione.

10.6

Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna
być umieszczona informacja o liczbie stron.

10.7

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„OFERTA na: „Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą
analizatora immunochemicznego.”
„Nie otwierać przed dniem 07.12.2020 r., godz. 11:10”
10.8

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
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11.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty musi zostać wpisana do formularza cenowego, a następnie cena łączna przeniesiona do
formularza ofertowego: cyfrowo: cena netto, podatek vat, cena brutto.
11.2. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.
11.3. 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.
12.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga

13.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 07.12.2020 r., godz. 11:00. Miejscem składania ofert jest
siedziba Zamawiającego przy ul. ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach, budynek administracji, sekretariat
Dyrektora.
13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 r., godz. 11:10
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sukienniczej 13 w Szamotułach, budynek administracji, sala konferencyjna
przy sekretariacie Dyrektora.
13.3 Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
14.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

14.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1.,
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14.3

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. KRYTERIA WYBORU OFERTY
15.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) cena (C) – waga 60 %
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2) ilość miejsc na odczynniki w rotorze odczynników ( R ): - 20 pkt.
3) czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera w przypadku awarii) (D) - 20 pkt
15.2 Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
C=

C min
Co

x 60 pkt

gdzie:C min – cena brutto oferty najtańszej
Co
– cena brutto oferty ocenianej
15.3. Kryterium: Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera w przypadku awarii) – 20% (D)
- poniżej 3 h – 20 pkt
- 3-6 h – 10 pkt
- powyżej 6 h – 0 pkt

15.4 Kryterium ilość miejsc na odczynniki w rotorze odczynników ( R ):
- 18 miejsc – 0 pkt.
- 18-20 – 10 pkt.
- powyżej 20 miejsc – 20 pkt.
15.6. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższa liczbę
punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
Ocena oferty = C+D+R
16.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po
uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu
umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego
z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich
Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą).
16.2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 16.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę
odrębnym pismem.
16.3 Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga.
17.

18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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.
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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.
19. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. DZ. U. z 2020 r.., poz. 1913)”.
20. RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
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.
▪ Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na adres kontakt@piodo.org.pl lub wysyłając
pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa spr zętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach, o numerze ZP -38161/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
▪ 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, 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;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: 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.
*

21. INFORMACJE KOŃCOWE
21.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
21.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
21.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt 20.1
21.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
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Załącznik nr 1
Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

O F E R TA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Do
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 7:00 do 14:00.
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę odczynników
immunochemicznego”.

do

badań

z

zakresu

immunochemii

z

dzierżawą

analizatora

MY NIŻEJ PODPISANI
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników
spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łącznie w wysokości:
„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”
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3.1. Dzierżawa sprzętu:
wartość netto: ..................................................................PLN
podatek VAT: ....................................................................PLN
wartość brutto: ................................................................PLN
3.2. Dostawa odczynników:
wartość netto: ..................................................................PLN
podatek VAT: ....................................................................PLN
wartość brutto: ................................................................PLN
3.3. Łącznie wartość oferty: ……………………………………………….PLN
3.4. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu wynosić będzie ………………… h.
3.5. Ilość miejsc na odczynniki w rotorze odczynników: …………………………
3.6. Stosowanie przeciwciał biotynowanych w oznaczeniach testów: troponiny, TSH, fT3, fT4.
…………..(TAK/NIE).
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. 60dni.
5. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez
30 dni od dnia złożenia oferty.
6.
ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
sami*/przy
udziale
podwykonawców
w następującej części zamówienia *:
______________________________________________________________________________
(zakres i dane)
______________________________________________________________________________
(zakres i dane)
(zakres i dane)
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty:
- będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, w zakresie …............................................
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
takiego obowiązku podatkowego) o wartości ….......................zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub
usługi bez kwoty podatku)*).
„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”
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- Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług*)
9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
Imię i nazwisko: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
tel. ___________________
fax __________________
e-mail: _______________________
10. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
11. W przypadku wyboru naszej oferty osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:
- ..............................................................................................
imię i nazwisko / funkcja

- ..............................................................................................
imię i nazwisko / funkcja

13. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji przyszłego zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
(Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………….
Tel:.............................. Fax:………………… e-mail……………………………:

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..……………………
Adres:………………………………………………………………………………………………
faks __________________ e-mail: ________________________________________

16. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ _____ roku
* niepotrzebne skreślić
________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”
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Załącznik nr 4
TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
PROJEKT UMOWY nr ……………../2020
w dniu ………….2020 roku w Szamotułach, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64500 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. Remigiusza Pawelczaka - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym
a

……………………………..

NIP ............................................................................
reprezentowanym przez:
......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro przeprowadzonego w trybie i na zasadach
określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą
analizatora immunochemicznego, zgodnie z przedłożoną ofertą przetargową. Szczegółowy opis
wartościowy i ilościowy przedmiotu umowy zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3A do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że towar wyszczególniony w załączniku nr 3A odpowiadać będzie wymogom
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia minimalny termin przydatności do użycia 12 miesięcy od daty dostawy.
4. Zaoferowane odczynniki posiadają atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
Zakładach Opieki Zdrowotnej.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty określone w ust. 4
6. Etykiety oraz ulotki informacyjne dołączone do wyrobów winny być sporządzone w języku polskim lub
w tłumaczeniu na język polski.
7. Wykonawca oświadcza, że oferowany dla dzierżawy produkt posiada dokumenty dopuszczające go do
obrotu jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U z
2020r. ,poz. 186, z późn. zm.), którymi są:
1) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności w zależności od klasy wyrobu
2) dowód zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów medycznych, albo dowód wpisu do bazy danych o wytwórcach wyrobach medycznych,
prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.
8. Wykonawca zobowiązuje się okazać dokumenty, o których mowa w ust. 7 na każde żądanie
Zamawiającego w terminie nie dłuższym, niż 24 godz. od wezwania przez Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać i wyładowywać na własny koszt i ryzyko do
„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00.
Dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem w nieprzekraczalnym
terminie ……………………… od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnie lub
e-mailem.
Termin obowiązywania umowy – 24 m-ce od podpisania umowy.
Umowa będzie realizowana do upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, lub do wyczerpania
kwoty określonej w §3 ust. 3 – jeżeli nastąpi ono przed tą datą.
W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zamówień na całą
kwotę określoną w §3 ust. 3, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń.
W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma
prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego
od wad.
O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub
mailem nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania dostawy.
Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
§3

1. Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy, sukcesywnie w miarę dostarczania towaru,
cenę stanowiącą iloczyn ceny określonej w formularzu cenowym oraz ilości zamawianego asortymentu,
zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą (na której należy uwzględnić datę ważności oraz
numer serii dostarczonych produktów) w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.
3. Wartość umowy wynosi .................... zł brutto
4. Cena wskazana w ust. 3 zawiera koszty, związane z przedmiotem umowy – łącznie z opakowaniem,
transportem do miejsca przeznaczenia, wyładunkiem, itp.;
5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie
może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
6. Dopuszczalna jest zmiana odczynników będących przedmiotem umowy na ich odpowiedniki
niewskazane w ofercie - spełniające wszystkie wymogi określone w siwz i o cenie nie wyższej niż
ofertowa. Zmiana wymaga aneksu do umowy i może nastąpić w przypadku zakończenia lub wstrzymania
produkcji, wycofania produktu z rynku, lub pojawienia się produktu korzystniejszego dla
Zamawiającego.
7. W przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia
różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.
§4
1.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu - za każdy dzień
zwłoki
2) za zwłokę w czynnościach kreślonych w § 1 ust. 5 lub 8 – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za
każdy zwłoki
3) za zwłokę w wymianie reklamowanego asortymentu w wysokości 2% wartości brutto danego
asortymentu - za każdy dzień zwłoki
4) za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości 10 % wartości miesięcznego czynszu za
dzierżawę za każdy dzień zwłoki
„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”
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5) za opóźnienie w czynnościach określonych w § 6 ust. 2 w wysokości 10 % wartości miesięcznego
czynszu za dzierżawę za każdy dzień zwłoki
6) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto.
2. Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy, chyba ze
przepisy odrębne stanowią inaczej (COVID).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:
1) Wykonawca opóźnia się z dostawą lub reklamacją lub z czynnościami określonymi w § 1 ust. 5 lub 8 lub
§ 6 ust. 1 lub 2 więcej niż 6 dni
2) 3-krotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji lub w realizacji czynności określonych w § 1 ust. 5 lub
8 lub § 6 ust. 1 lub 2
3) 3-krotnej reklamacji jakości
4) Innego rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień umowy przez Wykonawcę.
§5
1. Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w
roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną
lub Radę Ministrów.
W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt
wykonania Zamówienia przez Wykonawcę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt
wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym weszła w życie ta zmiana.
3. Zmiany określone w ust. 1 pkt 2-4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację
kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.
4. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1. Wykonawca dostarczy sprzęt będący przedmiotem dzierżawy w terminie do ……………………………
od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca gwarantuje usuwanie wad lub awarii w sprzęcie będącym przedmiotem dzierżawy lub
wymianę na wolny od wad w terminie 6 godzin od poinformowania przez Zamawiającego o wystąpieniu
wady/awarii.
3. Awaria, uszkodzenie trwające co najmniej 14 dni powoduje konieczność dostawy przez Wykonawcę
Zamawiającemu zastępczego urządzenia na czas trwania naprawy.
„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”

ZP-381-61/2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro – dostawa

4. Po zakończeniu umowy, Wykonawca odbierze sprzęt będący przedmiotem dzierżawy na własny koszt
własnym transportem.
5. Zamawiający nie odpowiada za zużycie przedmiotu dzierżawy będące wynikiem normalnego
użytkowania.
6. Zamawiający za dzierżawę będzie płacił czynsz miesięczny w wysokości ………. zł na podstawie faktury
wystawianej po zakończeniu danego miesiąca. Faktura będzie płacona w terminie 60 dni od dnia
otrzymania.
7. Łączna wartość czynszu w okresie trwania umowy wynosi………………….zł.
§7
1. Odstąpienie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawne powszechnie
obowiązujące.
3. Wszelkie spory jakie wynikną między stronami w związku z niniejszą umową rozstrzygnie Sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy jest Formularz Cenowy
5. Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
natomiast dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”
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Załącznik nr 5
/pieczęć firmy/
...........................................................
( miejscowość, data )

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
/art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp/

Działając w imieniu ………………………………………………………………… [nazwa wykonawcy]* i
będąc upoważnionym do jego reprezentowania w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa
odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego
1) oświadczam, że na dzień składania oferty Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej z
wykonawcami, którzy złożyli oferty**

________________, dnia ___-___-2020 rok _______________________________________
(podpis osoby(osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

2) oświadczam, że na dzień składania oferty Wykonawca należy do grupy kapitałowej, z
wykonawcami, którzy złożyli oferty - zgodnie z niżej zamieszczonym wykazem**
Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy
L.p.

Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy
kapitałowej

Adres (siedziba) podmiotu należącego do tej
samej grupy kapitałowej

* w przypadku spółki cywilnej oprócz jej nazwy należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki
** osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy składa podpis pod oświadczeniem zawartym w pkt 1 lub 2
stosownie do stanu faktycznego i odpowiednio podkreśla „nie należy / należy”

________________, dnia ___-___-2020 rok _______________________________________
(podpis osoby(osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”
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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. Dostawa odczynników do badań z zakresu
immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, 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)

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”

ZP-381-61/2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro – dostawa

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,

……………………………………………………………………..….……
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie

będący/e

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

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)

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego.”

