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I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 

- adres:  01 – 755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 
- numer NIP: 118 – 00 – 59 – 744 
- REGON: 010132188  
- bank (nazwa, oddział, nr konta):  PEKAO S.A. 

nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110 
- godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00. 
- adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164z późn. zm.) dalej 
jako „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 209 000 euro. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 8/ZP/17.  
3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania we 

wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania. 
4. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa uPzp. Zamawiający najpierw 

dokona ceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych materiałów stomatologicznych  

i materiałów medycznych do sterylizacji plazmowej. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części: 
Część nr 1 – Jednorazowe materiały stomatologiczne 
Część nr 2 – Materiały medyczne do sterylizacji plazmowej  

3. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej 
liczby części zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo 
w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym, stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 211 ze zm.). 

6. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym 
kanale sprzedaży.  

7. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, 
nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot 
umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie 
zastosowane przez producenta). 

8. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

9. Na opakowaniach handlowych materiałów medycznych musi znajdować się znak CE. 
10. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub 

pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z 
zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia 
wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać  z 
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wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych 
parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 

11. Termin ważności dla jednorazowych materiałów stomatologicznych i medycznych minimum 12 
miesięcy od dnia dostawy częściowej danego materiału.  

12. Okres gwarancji dla jednorazowych materiałów stomatologicznych i medycznych musi wynosić 
minimum 12 miesięcy od dnia dostawy danego materiału. 

13. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez 
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

14. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień  
Publicznych CPV: 33131300-0 Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku, 33140000-3  
materiały medyczne.  

 
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 

SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych). 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

uPzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

- 24 miesiące od dnia zawarcia umowy – część nr 1 
- 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – część nr 2 
Termin dostawy cząstkowej stanowi kryterium oceny ofert. 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 
1 uPzp; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
zdolności technicznej lub zawodowej.   
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.  

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 
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2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 
późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 2)  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę z 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) 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 
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615). 

 
VIII. PODWYKONAWCY 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 
uPzp wobec tego podwykonawcy.  

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1.1. SIWZ. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 

 
IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty każdy 

Wykonawca musi dołączyć : 
1.1. Aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) 

i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

1.2. 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 uPzp. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ. Forma dokumentu: Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być 
złożone w formie oryginału. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1 będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:  
6.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.2. składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

6.2. 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. 6.1, 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 wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1 SIWZ należy złożyć wraz z ofertą. 
Dokument określony w Rozdz. IX ust. 2 składany jest przez Wykonawców w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe 
dokumenty wymienione w Rozdz. IX ust. 1 oraz ust. 10 (jeśli dotyczy) SIWZ wymagane będą tylko 
od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten 
zobowiązany będzie je złożyć w terminie 5 dni od otrzymania wezwania.  

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W 
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.2. SIWZ w formie elektronicznej pod określonym adresem 
internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) 
– dalej jako “Rozporządzenie”).  

10. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a uPzp oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

11. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 10 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.   

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2,  
§5 i §7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1. SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  
SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp), dla których Prawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy: 8/ZP/17. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56,     
01 – 755 Warszawa.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@wiml.waw.pl, a faksem na  
nr 261 852 715. 

5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Miętek, Beata Stoś tel. 261 852 689, 
261 852 309 poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.00. 

6. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty 
elektronicznej albo faxu, druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza fakt 
jego otrzymania. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę 

koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty; 
2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w 
przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, 
adresu e-mail lub numeru sprawy. 

10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy 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. 

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  
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 tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
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po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferta powinna zawierać: 

1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty); 

2) formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza cenowego); 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności 
nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza; 

4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1.1. SIWZ;  
5) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy); 

2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie 
elektronicznej.  

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze 
lub maszynie do pisania. 

5. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie 
elektronicznej.  

6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

7. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze 
lub maszynie do pisania. 

8. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte 
lub zbindowane). 

9. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 
 OFERTA NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW 

STOMATOLOGICZNYCH  I  MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO STERYLIZACJI 
 NIE OTWIERAĆ PRZED 23.08.2017r. godz. 11.00, 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa 

– PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37 
 
UWAGA:  
Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.  
W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy 
i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku wysłania 
koperty kurierem na opakowaniu firmy kurierskiej należy bezwzględnie umieścić informację, że jest to 
OFERTA w postępowaniu na: „DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW 
STOMATOLOGICZNYCH  I  MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO STERYLIZACJI”. 
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10. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy 
lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

11. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert 

określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej 
napisem: „Dostawa JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH  I  
MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO STERYLIZACJI” oraz pełną nazwą i adresem 
Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do 
oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, 
potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

13. W ofercie Wykonawca poda:  
a) Ceny jednostkowe, wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu 
cenowym. W zależności od części zamówienia również ilość w opakowaniu, ilość opakowań, 
nazwę handlową, (zgodnie z wymaganiami Formularza cenowego –załącznik nr 2 do SIWZ); 

b) wyrażony w dniach termin dostawy częściowej;  
c) wyrażony w dniach termin płatności wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 

14. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej 
kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w 
treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, 
że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, 
Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i 
niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

15. 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. 

16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp 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. 

 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2  

w Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia 23.08.2017r. do godz. 
10.00. 

2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 
przekraczać terminów wskazanych w Rozdziale XIV ppkt. 1. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie (bez otwierania). 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  

ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wiml.waw.pl informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Sposób obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT% = wartość 
brutto. 

3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i 
ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem 
wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich 
opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania. 

4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny podane w 
formularzu powinny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę 
oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
6. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i obowiązuje przez cały 

okres obowiązywania umowy. 
7. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 
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.  

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT,  
w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy 
ust. 7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015r. 
poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności 
przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia 
należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania  u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 
tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 

10.  Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
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1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla  
każdej części zamówienia): 

Cena       60% (60 pkt) 
Termin płatności     20% (20 pkt) 
Termin dostawy cząstkowej   20% (20 pkt) 
Razem       100% (100pkt) 

 
2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według 
poniższego wzoru: 

 
 najniższa oferowana cena brutto  
 spośród zakwalifikowanych ofert 
  

cena brutto badanej oferty 
3.  

W kryterium Termin płatności (Tp) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę 
punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio 
mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

 
Termin płatności do 14 dni:  5 pkt. 
Termin płatności od 15 do 21 dni:  10 pkt. 
Termin płatności od 22 do 30 dni:  20 pkt. 

 
1) Zamawiający wymaga minimum 14 - dniowego i maksimum 30 - dniowego terminu płatności 

liczonego od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
2) Termin musi być podany w pełnych dniach  
3) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 
W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 30 
dni) Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń (i do umowy z Wykonawcą) 
przyjmie maksymalną dopuszczalną wartość. 

 
 

4. W kryterium Termin dostawy częściowej (Td) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin dostawy 
cząstkowej w dniach roboczych od otrzymania zamówienia, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie 
z poniższym opisem: 

 
Termin dostawy cząstkowej: do 3 dni roboczych: 20 pkt. 
Termin dostawy cząstkowej: 4 dni robocze:  10 pkt. 
Termin dostawy cząstkowej: 5 dni roboczych:    0 pkt 
 

1) Termin dostawy cząstkowej (poszczególnych dostaw) nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych 
od daty złożenia zamówienia. 

2) Termin musi być podany w pełnych dniach. 
3) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu dostawy częściowej lub wpisania więcej niż 5 

dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2) ustawy Pzp. 
 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą 
sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminu płatności i terminu dostawy cząstkowej. 

6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze 
wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad: 

a) jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3,albo 4 to zaokrąglamy w dół.  

C =  x 60 pkt. 
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b) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę. 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru. 

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. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców 
(jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
XIX. 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 

 
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – załączniku nr 5 do SIWZ  
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu Umowy oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę wynikającą z naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

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. 

 
XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

ZAMAWIAJĄCEGO  
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 3 miesiące; 
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c) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych (nie więcej niż 20% w 
poszczególnych pozycjach), przy czym cena jednostkowa danego asortymentu i całkowita 
wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie; 

d) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

e) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

f) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
g) siły wyższej.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
XXII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 – wzór umowy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie 
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny 
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załącznik nr 1 
do SIWZ 

 
 
 

 
............................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
 
............................................................................................................ 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail) 
 
NIP......................................................, REGON................................ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 
materiałów stomatologicznych i materiałów medycznych do sterylizacji , nr sprawy: 8/ZP/17: 
 
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując  
 
Wykonawcę (nazwa i adres) ......................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę *(niepotrzebne pozycje skreślić): 

 
Część nr 1 – Jednorazowe materiały stomatologiczne 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Termin płatności dla część nr 1: …. dni  
(przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, 

prawidłowo wystawionej faktury) 
Termin dostawy cząstkowej dla część nr 1: …. dni robocze(ych) (max. 5 roboczych) 

 
Część nr 2 – Materiały medyczne do sterylizacji  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 

Termin płatności dla części nr 2: …. dni  

 

Pieczęć wykonawcy 
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(przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, 

prawidłowo wystawionej faktury) 
Termin dostawy cząstkowej dla części nr 2: …. dni robocze(ych) (max. 5 roboczych) 

 
2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w 

SIWZ. 
3. Oświadcza, że oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy  

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz.211 ze zm.). 
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy (część nr 1), 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy (część nr 2). 
5. Oświadcza, że termin ważności dostarczonych materiałów stomatologicznych i materiałów  

do sterylizacji: nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej (dla I i II części 
zamówienia). 

6. Udziela 12 miesięcznej gwarancji. 
7. Informuje, że wybór oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług*; 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne 
skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):: 

L.p. Nazwa towaru Wartość towaru netto (bez podatku VAT) 

   

 
8. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
9. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania 

oraz warunki opisane we wzorze umowy. 
10. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia 

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
11. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia 

powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy): 
 

Część przedmiotu zamówienia powierzana do 
wykonania podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy 

 
 
 

 
 

14. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 8 i 12 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych: 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu  
(lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego 

w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.2. SIWZ): 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej  
i bezpłatnej bazy danych 

  

 
15. Informacje dotyczące Wykonawcy: 

Informacje ogólne1: Odpowiedź2: 
                                                             
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 
36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
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Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie 
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? [] Tak [] Nie 

 
16. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
17. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, 

zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą 
być udostępnione.** 

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. ................................................................................................................................................... 
2.  
3. ................................................................................................................................................... 

(…) 
 
 

___________________, dnia _______________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                                                                                                                                                                                   
2 Zaznaczyć właściwe. 



 

 

załącznik nr 2  
Formularz cenowy 

Zadanie nr 1 – jednorazowe materiały stomatologiczne 

CPV –  33131300-0                                                          

L.p. Nazwa materiału wymaganego przez Zamawiającego J. m. Ilość  Oferowana 
wielkość/pojemność 

opakowania 

Cena jedn. 
netto za 

opakowanie 

Wartość 
netto 

VAT 

% 

Wartość 
brutto  

Nazwa handlowa 

1 Katalizator do masy bazowej i korekcyjnej  
typu C , op. 60 ml 

op 40       

2 Cement fosforanowy, szybko wiążący proszek 30g + płyn 
18g  

op 2       

3 Amalgamat  op. 50 kaps. op 2       

4 Aplikatury do systemów wiążących, op. 100 szt  op 50       

5 Opatrunek wodorotlenkowo – wapniowy op. 10g op 6       

6 Pasta polerska do czyszczenia i polerowania zębów op. 
35g 

op 50       

7 Tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem op. 38g op 30       

8 Materiał do statecznego wypełniania kanałów 
korzeniowych z użyciem ćwieków op. 14g 

op 25       

9 Preparat do płukania i poszerzania kanałów 
korzeniowych op. 150g 

op 10       

10 1,2 metoksy – 4 – ( 2 – propyrylo) fenol op 25       

11 Światłoutwardzalny płynny kompozyt mikrohybrydowy 
(różne kolory) 

szt 60       

12 Lakier z wysoką zawartością fluoru stosowany w 
profilaktyce próchnicy amp. 0,4 ml 

szt 250       

13 Jednoskładnikowy samowytrawiający 
światłoutwardzany system łączący op. 5 ml 

op 35       
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14 Gates 19 mm nr 2, nr 3, nr 4, nr 5  
(po 5 opakowań każdego rodzaju)  

op 20       

15 Chemoutwardzalny materiał glasiomomerowy zestaw 
5x10g do mieszania z wodą 

op 30       

16 Gumka do polerowania akrylu szary płomyk szt 30       

17 Gumki do wypełnień białe, kielich długi wąski 1 szt. 
(polerowanie wstępne kompozytów, kompomerów, 
glasjonomerów) 

szt 10       

18 Gumki do wypełnień białe, stożek 1 szt  
(polerowanie wstępne kompozytów, kompomerów, 
glasjonomerów) 

szt 10       

19 Gumki do kompozytów jasnozielone kielich 1 szt 
(polerowanie ostateczne) 

szt 10       

20 Gumki do kompozytów jasnozielone, mały płomyk 1 szt  
(polerowanie ostateczne) 

szt 10       

21 Gumki do kompozytów niebieskie, kielich 1 szt 
(polerowanie wstępne) 

szt 10       

22 Gumki do kompozytów niebieskie, mały płomyk 1 szt 
(polerowanie wstępne) 

szt 10       

23 Gumki do kompozytów różowe,  kielich 1 szt  
(polerowanie ostateczne) 

szt 10       

24 Gumki do wypełnień różowe, stożek 1 szt  
(polerowanie ostateczne kompozytów, kompomerów, 
glasjonomerów) 

szt 10       

25 Gumki do kompozytów hybrydowych, Hybryd 0004 szary 
kielich mały 1 szt (polerowanie wstępne) 

szt 10       

26 Gumki do kompozytów hybrydowych, Hybryd 0008 szary 
płomyk duży 1 szt (polerowanie wstępne) 

szt 10       

27 Sączki papierowe różne rozmiary i kolory op. = 200 szt. op 50       

28 Ćwieki do wypełniania kanałów w korzeniach zębowych  
op. = 120 szt. 

op 50       

29 Płyn do osuszania ubytków i kanałów korzeniowych a 45 
ml 

op 8       

30 Igły do carpuli 03x16 mm,  op. 100 op 40       
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31 Igły do carpuli 04x38 mm,  op. 100 op 40       

32 Katalizator do silikonów typu C , 60 ml op 30       

33 Kalka kształt I prostokątny op 15       

34 Kalka kształt V podkówka op 10       

35 Cement, szkło-jonomerowy do ręcznego mieszania, płyn 
12 ml + proszek 30g   

op 8       

36 Kondensowany, szkło-monomerowy materiał do 
wypełnień, proszek 12,5g + płyn 8,5 ml 

op 35       

37 Kliny drewniane (®óżne rozmiary) op. 100 szt. op 4       

38 Kliny przeżroczyste (różne rozmiary) op. 100 szt. op 4       

39 Końcówka do skalera FMS szt 8       

40 Wkłady z włókna szklanego (różne rozmiary) op 10       

41 Igły z bocznym otworem do przemywania kanałów 
korzeniowych 03x25 , op. 100 

op 10       

42 Samoadhazyjny cement kompozytowy szt 12       

43 Masa alginatowa do wycisków op. 450g op 120       

44 Jednorazowe kubeczki białe 200 ml, op. 100 szt. op 160       

45 Igły Lentulo rozmiar 25, 30, 40  
po 10 szt. każdego rozmiaru 

op 30       

46 Miazgociągi rozmiar 15 – op. 15  
                     rozmiar 20 – op. 15  
                     rozmiar 25 – op. 20  

op 50       

47 Olej do kątnic a 500 ml op 3       

48 C – silikon o wysokiej płynności a 140 ml szt 30        

49 Ostrze skalpela nr 15 c,  a 100 szt. op 7       

50 Paski do formówki tłoczone – przedtrzonowe, trzonowe 
lewe i prawe, trzonowe obustronne, anatomiczne, nr 20, 
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nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 28, nr 29, każdego numeru 
po 15 opakowań  

op 105 

51 Paski metalowe do formówki w rolce po 5 sztuk op 30       

52 Paski ścierne proste metalowe op. 12 szt. op 12       

53 Piasek stomatologiczny mocny op. 350g op 6       

54 Pilniki H 25mm  
nr 06, nr 10, nr 15, nr 20, nr 25, nr 30, nr 35 

op 50       

55 Pilniki H 31mm 
nr 06, nr 10, nr 15, nr 20, nr 25, nr 30, nr 35 

op 50       

56 Pilniki K 25mm 
nr 06, nr 10, nr 15, nr 20, nr 25, nr 30, nr 35 

op 50       

57 Pilniki K 31mm 
nr 06, nr 10, nr 15, nr 20, nr 25, nr 30, nr 35 

op 50       

58 Przyłbica ochronna + okulary kpl 10       

59 Środek do retrakcji dziąsła i hamowania krwawienia op. 
13 ml 

op 8       

60 Preparat endodontyczny wspomagający chemiczno-
mechaniczne, opracowanie kanałowe op. 9g 

op 25       

61 Krążki do opracowywania i polerowania wypełnień 
(pomarańczowe jasne, pomarańczowe ciemne, 
czerwono-malinowe) op. 50 szt. 

op 90       

62 Spreader 25 mm, op. 6 szt. 
nr 15, nr 20, nr 25, nr 30 

op 25       

63 Szalka Petriego 80x15 mm szt 5       

64 Szczotka druciana do wierteł szt 3       

65 Śliniaki z kieszenią wiązane op. 100 szt. op 200       

66 Ślinociągi op. 100 szt op 200       

67 Tacki plastikowe jednorazowe małe op. 50 szt. op 250       

68 Tampony z celulozy w rolce 4x5 cm op 80       
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69 Taśma poliestrowa gładka w rolce  
(różne rozmiary) 

szt 10       

70 Taśma poliestrowa ścierna w rolce  
(różne rozmiary) 

szt 10       

71 Światłoutwardzalny, kontrastujący w promieniach 
rentgenowskich płynny materiał złożony (różne kolory) 

szt 30       

72 Silikonowa masa wyciskowa typu C o płynnej 
konsystencji, tikotropowa i hydrokompatybilna  
a 140 ml 

szt 40       

73 Antyseptyczna dentyna wodna z dodatkiem tymolu 
przeznaczona do tymczasowego wypełniania a 100g 

szt 15       

74 Tlenek cynku 60g op 8       

75 Trzymadełka do krążków ściernych, do polerowania szt 15       

76 Dziane nici refrakcyjne rozmiar 000, 00, 0, 01 op 40       

77 Wiertła z węglika spiekanego na mikrosilnik, różyczka 
(różne rozmiary) nr 12, nr 14, nr 16,  
nr 18   

szt 150       

78 Wiertła na prostnicę, frezy, (różne rozmiary) płomyk, 
stożek 

szt 20       

79 Wiertła na turbinę (różne rozmiary) diamentowe (kulka, 
płomyk, stożek, szczelinowce) nr 10,  
nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, nr 21 

szt 300       

80 Wkłady jednorazowe do spluwaczki op. 50 szt. op 60       

81 Wosk modelowy miękki  op. 500g op 15       

82 Wytrawiacz stomatologiczny 13g op 25       

83 Masa o średniej konsystencji do wycisków 
czynnościowych op. 140 ml 

szt 40       

84 Masa silikonowa typu C o podwyższonej twardości op. 
900 ml 

op 2       

85 Estetyczny światłoutwardzalny, widoczny w rtg. 
kompozyt mikrohybrydowy w strzykawkach (nie gorszy 
niż Gradia) wszystkie kolory 

szt 200       
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86 Jodoform proszek 30g op 4       

87 Wałeczki bawełniane stomatologiczne op 15       

88 Szczotki do pderowania na mikrosilnik, nylonowe w 
obudowie metalowej, płomyk, okrągłe 

szt 100       

89 Lusterka stomatologiczne płaskie bez trzonka rozmiar 
standart 

szt 100       

90 Formówki metalowe na paski tłoczone, profilowane  szt 15       

91 Frezy chirurgiczne na prostnicę - szczelinowce szt 10       

92 Wiertła chirurgiczne na prostnicę różyczki, średnica 3 
mm, 4 mm 

szt 10       

93 Linijka endodontyczna szt 6       

94 Nici dentystyczne w rolce szt 12       

95 Materiał podkładowy typu liner na bazie wodorotlenku 
wapnia 

op 5       

96 Podkład glasionomerowy światłoutwardzalny strzykawki szt 10       

97 Nici chirurgiczne poliglikolowe nr 3-0, 70 cm, HR 22 
(przekrój okrągły) op. 36 sztuk 

op 40       

98 Nici chirurgiczne poliglikolowe nr 5-0, 70 cm, HR 22 
(przekrój okrągły) op. 36 sztuk 

op 10       

99 Nici chirurgiczne monofilament  
nr 5-0, igła 22 mm 
nr 5-0, igła 17 mm 

op 10       

 
 

Razem         

 
___________________, dnia _________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  miejscowość 
 
                                                                                                                                                                                       __________________________________ 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



 

 

 

Zadanie nr 2 – jednorazowe materiały medyczne do sterylizacji plazmowej 

CPV –  33140000-3                                                           

l.p. Nazwa przedmiotu j.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

netto za 
opak. 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość brutto Nazwa Handlowa 

1 Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, 
zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniający 
barwę z żółtego na czerwony Sterrad NX – 5 cykli 

Op. = 5 sztuk 

op 12      

 Razem        

 
 

___________________, dnia _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                               Miejscowość 
 
 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 
do SIWZ 

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 na dostawę 
jednorazowych materiałów stomatologicznych i materiałów medycznych do sterylizacji,  
nr sprawy: 8/ZP/17 prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,  
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ust. 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 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) 
 

 



 25 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
zachodzą podstawy wykluczenia 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 4  
do SIWZ 

 
 

Wykonawca: 
……………………………….……………………………

………………………………………………………………

……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………….…………………………… 
 
………………………………………………..……...… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 
uPzp) 

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
 
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 

materiałów stomatologicznych i materiałów medycznych do sterylizacji, nr sprawy: 8/ZP/17 

oświadczam, że: 

1. nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z innymi 

uczestnikami postępowania 

2. należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z 

następującymi uczestnikami postępowania: ……………………………………………… 

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

 
 

_______________________, dnia _________________ 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 

*)niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 5 
do SIWZ        

UMOWA NR……………….. 
 

W dniu ………………………….  2017 r. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla  m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 
0000180451, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 
54/56, (NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:  
płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK – Dyrektor 
a …………………………………… 
reprezentowanym przez:  
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 

 
Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed podpisaniem umowy, w zależności od tego, 
którego (-ych) części będzie dotyczyć umowa. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego przewidzianego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), na dostawę jednorazowych 
materiałów stomatologicznych i medycznych. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa: jednorazowe materiały stomatologiczne i medyczne  
materiały do sterylizacji plazmowej, część ….., zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą stanowiącą 
załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy i nieużywany.  
4. Przedmiot niniejszej umowy musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz 

roszczeń osób trzecich. 
5. Oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez 

producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.  
 

§ 2 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie, według cen określonych w złożonej ofercie cenowej. 

2. Wartość netto wynosi: …………….. PLN (słownie: ……………………………………..). 
3. Wartość brutto wynosi:  …………..  PLN (słownie: ……………………………………. ).  
4.   Podniesienie stawki VAT nie spowoduje zmian wartości brutto, a ich obniżenie  
      spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto. 
5.   Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z  
      uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i  
      rozładowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru dostawy cząstkowej bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,  
która zostanie opłacona w ciągu …. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
8. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
9. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli 

taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 2. 
 

§ 3 
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 
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1. Wykonawca będzie realizował dostawy przez okres … miesięcy od dnia zawarcia  umowy tj, od 
dnia …… do dnia ……. w ilościach określonych przez Zamawiającego na zamówieniu 
przesłanym faksem w terminie … dni roboczych od otrzymania zamówienia. (zamówienie 
przyjęte do realizacji proszę potwierdzić na nr tel. 727 401 544 lub e-mailem: 
mrurarz@wiml.waw.pl ) 

2. Termin ważności dostarczonych jednorazowych materiałów medycznych minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.  

3. Na opakowaniach handlowych materiałów medycznych musi znajdować się znak CE. 
4. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego 

bezpośrednio do magazynu medycznego Działu Materiałowego WIML w dni powszednie od 
godz. 8.00 do godz. 14.00 (wejście 1B, pok. nr 12 ) 

5. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru w siedzibie Zamawiającego. 
6. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru są pracownicy magazynu medycznego Działu 

Materiałowego Zamawiającego. 
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub naruszeń jakościowych w dostawie, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany jest do wykonania ponownej 
dostawy wolnej od wad jakościowych i ilościowych. 

8. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wykonawcę o stwierdzonych wadach 
dostawy przy pierwszym użyciu materiału, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty stwierdzenia 
nieprawidłowego działania materiału. 

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy 
na wolny od wad, na własny koszt w terminie uzgodnionym wspólnie przez przedstawicieli obu 
Stron z tym, że nie może on być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od momentu otrzymania 
powiadomienia przez Wykonawcę. Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w 
miejsce towaru reklamowanego, biegnie na nowo od dnia jego odbioru.  

10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Działu Materiałowego na fakturze wartości 
niezgodnych z formularzem oferty umowy, realizacja faktury wraz z płatnością zostanie 
wstrzymana, a Wykonawca otrzyma od Zamawiającego reklamacje na piśmie celem 
wystawienia korekty do dostarczonej faktury. Realizacja faktury zostanie uruchomiona z chwilą 
otrzymania korekty do faktury. Termin płatności faktury liczony będzie od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury lub korekty do faktury. Wykonawca do korekty dołączy pismo 
o nie naliczaniu odsetek za zwłokę w płatnościach. Dostarczenie prawidłowo wystawionej 
faktury lub korekty do faktury nie może trwać dłużej niż 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych (20%) w poszczególnych grupach 
asortymentowych materiałów jednorazowych, przy czym cena jednostkowa danego asortymentu 
i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie. 

12. Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie/ za pomocą podwykonawcy. 
 

§ 4  
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 
przypadkach:  
1)  za opóźnienie Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw cząstkowych ponad termin 

określony w §3 ust. 1 Umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 2 ust. 3, ale nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu ww. 
terminu 

2) opóźnienia w usunięciu wad i braków, o których mowa w § 3 ust. 7 - 10 umowy, ponad 
termin tam określony - w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, którego 
dotyczą braki lub wady, za każdy dzień opóźnienia. 

3) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 1%  
    wartości brutto wynagrodzenia za dane zadanie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  
    w wysokości 10% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3. W przypadku częściowego 

odstąpienia od umowy, przedmiotowa kara liczona będzie proporcjonalnie do części 
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wynagrodzenia, jakie Wykonawca zatrzymuje (jest mu należne) po wykonaniu prawa 
odstąpienia a częścią wynagrodzenia jakiego nie otrzyma (będzie musiał zwrócić). 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części, bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy: 
1/ Wykonawca kolejno trzykrotnie nie dotrzymał terminu wykonania dostawy. 
2/ Wykonawca trzykrotnie dostarczył towar wadliwy lub w inny sposób niezgodny z  
     umową. 
3/ Gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego  
    postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze.      
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 
Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

                                                                       
§ 5 

                                                          ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej  

umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia  
Wykonawcy, specyfikacji zamawianych urządzeń lub warunków wykonania w następujących 
przypadkach: 

a/  zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizacje przedmiotu 
zamówienia w szczególności zmiany stawek podatku od towarów i usług: podniesienie 
stawek VAT nie spowoduje zmian wartości brutto, a ich obniżenie spowoduje odpowiednie 
obniżenie wartości brutto. 
b/  zmiany terminu realizacji umowy o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 
okoliczności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy nie dłużej jednak 
niż o trzy miesiące. 
c/  zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji – możliwość zaoferowania 
innego produktu o nie gorszych parametrach w cenach nie przekraczających cen 
określonych w umowie. 
d/  uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania umowy. 
e/  zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom. 
f/  siły wyższej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
 

§ 6 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę, w 
szczególności Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich 
dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w 
jakiejkolwiek innej formie w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w 
ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, 
dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. 
Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela 
informacji. 
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2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych 
informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu 
sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych 
kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa 
powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich 
informacji związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu 
nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami. 

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz 
informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały 
powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 

 
 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej. 

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

3. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 
obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

5. Ilekroć w Umowie lub załącznikach do niej jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to 
rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem przypadających w dni wolne od 
pracy określone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(Dz. U. 2015r., poz. 90 ze zm.). 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego WIML 
Egz. 2 – Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych 
Egz. 3 – Wykonawca 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

 

     ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


