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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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 
dalej jako „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 221 000 
euro. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 23/ZP/18. 
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 oceny 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 sukcesywna dostawa materiałów medycznych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony 

został przez Zamawiającego na 5 odrębnych części: 
Część nr 1 – Materiały opatrunkowe  
Część nr 2 – Materiały medyczne 
Część nr 3 – Igły i zestawy do znieczuleń 
Część nr 4 - Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej 
Część nr 5 - Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno – próżniowy 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części. 
4. 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. 

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

6. Zamawiający wymaga:  
a) minimum 12 miesięcznego terminu ważności materiałów medycznych liczonego od dnia dostawy 
częściowej danego materiału – dot. część nr 1-3 i 5.  
b) minimum 6 miesięcznego terminu ważności materiałów medycznych liczonego od dnia dostawy 
częściowej danego materiału – dot. część nr 4.  

7. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej, w której dostarczane są dane 
materiały. 

8. Zamawiający wymaga aby wyroby były wolne od ftalanów- dot. części nr 2. 
9. Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanych wyrobów z posiadanymi przez 

Zamawiającego wstrzykiwaczami kontrastu – dot. części nr 2. 
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10. 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.). 

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

12. 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). 

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

14. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent, certyfikat 
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, certyfikat lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy 
odczytywać  z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o 
takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 

15. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

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

17. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień  
Publicznych CPV: 33140000-3 Materiały medyczne – dot. części 1-3, 33141110-4 Opatrunki – 
dot. części 1-3, 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi – dot. części 4-5. 

 
 
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 uPzp. 
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 zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac 

związanych z kluczowymi częściami zamówienia na dostawy. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dot. części 1-2/ 
24 miesiące od dnia zawarcia umowy – dot. części 3-5. 

 
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: 
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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. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.  

c) 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; 
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; 
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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 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). 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) lub 
ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania 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. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. 3) 
powyżej. 

6. 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. 

 
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. 
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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) 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. Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w SIWZ, tj. 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. Forma dokumentów: Oświadczenie, o którym 
mowa powyżej, musi być złożone w formie oryginału. 

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

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w Rozdz. IX ust. 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. 

4. 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. 

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, 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 SIWZ. 

6. 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. 
Uwaga: 
- Niniejszego oświadczenia (wypełnionego załącznika nr 3 do SIWZ) nie należy składać razem  
z ofertą. Aby oświadczenie było skutecznie złożone, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert  
(art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.) 
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  
z Wykonawców. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, tj. 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. Forma dokumentu: Dokument, musi być 
złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.  Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 
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1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX ust. 7 SIWZ. składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty 
powinny być wystawione 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) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

9. 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. 7 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. 

10. 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”). 

11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 9 składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio 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. 

13. 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. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 oraz ust. 5 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. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty,  
o których mowa w Rozdz. IX ust. 7 składa każdy z nich. 

 
 
 
 



 8 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  
SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
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: 23/ZP/18. 

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: mgr Beata Stoś tel. 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 
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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 
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 (w zależności od części, której dotyczy): 

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 
poświadczonej notarialnie; 

4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 oraz ust. 5 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 MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 
 NR POSTĘPOWANIA: 23/ZP/18 
 NIE OTWIERAĆ PRZED 06.11.2018r. 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 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie ofert. 
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu 

wspólnie z innym Wykonawcą (-ami). W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej 
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oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi 
Wykonawcami będą odrzucone. 

12. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 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. 

13. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
14. 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 materiałów medycznych” 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. 

15. 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. 

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

16. 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 2018 
r., poz. 419 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. 

17. 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. 

18. 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 06.11.2018r. 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 06.11.2018r. 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. Cenę oferty należy podać z zachowaniem następujących zasad: 
1) wartość netto = cena jednostkowa netto za sztukę/opakowanie x ilość; 
2) wartość brutto = wartość netto powiększona o stawkę podatku VAT; 
3) wartość oferty = suma wartości 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 dostarczonych materiałów. 

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 całkowita oferty brutto oraz poszczególne ceny jednostkowe brutto oferowane przez 

Wykonawcę są ostateczne, nie podlegają negocjacjom i obowiązują 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. 2017 r., poz. 1221 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. 2018 r. 
poz. 167 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. 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla 

każdej części): 
 
 

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

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

zaproponuje najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 
wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania o oceny ofert, a każda 
następna według poniższego wzoru: 

 
najniższa oferowana cena brutto  spośród ofert niepodlegających  
odrzuceniu i złożonych przez wykonawców,  
którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania o oceny ofert, 

  
cena brutto badanej oferty 

 
 
3. W kryterium Termin dostawy częściowej (Td) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin dostawy 
częściowej w dniach roboczych od złożenia zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i 
złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania o oceny 
ofert,, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

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

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

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. 

4)  Ilekroć jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).  

 
4. W kryterium Termin płatności (Tp) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę 

punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w 
danym etapie badania o oceny ofert, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

 
Termin płatności do 14 dni:  0 pkt. 
Termin płatności od 15 do 21 dni:  10 pkt. 
Termin płatności od 22 do 30 dni:  20 pkt. 

 

C =  x 60 pkt. 
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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. 
4) 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. 

 
5. W przypadku gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie Zamawiającego z 

art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie przedłoży dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w tym 
wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełnia, poprawi dokumentów 
czy oświadczeń w wyznaczonym terminie, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego 
oferta zostanie uznana jako odrzucona. 
 Zamawiający może w takim przypadku: 
 - jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – unieważnić całe 
postępowanie, lub 
- dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których wykonawca 
nie został wykluczony z postępowania wg. ww. kryteriów oceny ofert i przeprowadzić ponownie 
kolejne czynności przewidziane zapisami niniejszej SIWZ i ustawy Pzp. 

6. Za najkorzystniejszą (w ramach danej części zamówienia) zostanie uznana oferta nie podlegająca 
odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminu 
dostawy częściowej i terminu płatności. 

7. 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.  
b) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę. 

8. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 
9. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów 

kryterium pierwszego, drugiego i trzeciego. 
 
 
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. 

 
 
XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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XVIII. 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). 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 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. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
a) Odwołanie wnosi się w terminie 5. dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10. dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5. dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej wnosi się w 
terminie 5. dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
 15. dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; 
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 1. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7. dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

 
 
XX. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty. Zmiana 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadkach, zakresie 
i na warunkach określonych poniżej. 

3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni, w 
tym zmianę terminów częściowych przewidzianych w umowie: 

1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 

2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron i których Strony przy zachowaniu 
należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć; 

4. Możliwa jest zmiana umowy: 
1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod 

warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i 
gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie, a łączna 
zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie, 

2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność 
dokonania zmian w umowie, 

3) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających 
na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, 

- w opisanych przypadkach zmianie może ulec odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia, cena umowy brutto, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Zmiany umowy nie mogą powodować zmiany charakteru całego zamówienia przez zastąpienie 
zamówienia innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia. 

6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 lub 4 oraz 
wystąpienie strony powołującej się na warunek z wnioskiem (w dowolnej formie) o dokonanie 
zmiany. 
 

Dodatkowo w zakresie dotyczącej  części nr 3-5 
7.  Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku 

zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
wykonujących zamówienie.  

 
XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 
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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej  
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, adres strony internetowej: www.wiml.waw.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej  
jest p. Artur Kostowski, adres e-mial: iodo@wiml.waw.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
„Dostawa materiałów medycznych, znak sprawy 23/ZP/18”; a w przypadku danych 
osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana  - także na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy; 

4) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5) 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; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

                                                             
1 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. 
2 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. 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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 (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym 
Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 
 

XXII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4 – 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 materiałów 
medycznych, nr sprawy: 23/ZP/18: 
 
 
 
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 – Materiały opatrunkowe  
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………… % 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Oferuje termin płatności ……… 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).  
Oferuje termin dostawy częściowej ……. dni roboczych. 
 
 
 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Część nr 2 – Materiały medyczne 
 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………… % 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Oferuje termin płatności ……… 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).  
Oferuje termin dostawy częściowej ……. dni roboczych. 

 
Część nr 3 – Igły i zestawy do znieczuleń 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………… % 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Oferuje termin płatności ……… 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).  
Oferuje termin dostawy częściowej ……. dni roboczych. 

 
Część nr 4 - Zamknięty system do pobierania krwi  w technice próżniowej 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………… % 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Oferuje termin płatności ……… 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).  
Oferuje termin dostawy częściowej ……. dni roboczych. 

 
 
Część nr 5 - Zamknięty system do pobierania krwi  aspiracyjno – próżniowy 

 
Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
 
Stawka podatku VAT %: …………… % 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
(słownie: ......................................................................................................................................................) 
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Oferuje termin płatności ……… 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).  
Oferuje termin dostawy częściowej ……. dni roboczych. 

 
 

2. Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres: 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy – dot. części 1-2/ 24 miesiące od dnia zawarcia umowy – dot. części 3-5. 

3. Oświadcza, że termin ważności dostarczonych materiałów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 
dostawy częściowej danego materiału – dot. części nr 1-3 i 5. 

4. Oświadcza, że termin ważności dostarczonych materiałów nie będzie krótszy niż 6 miesięcy od dnia 
dostawy częściowej danego materiału – dot. części nr 4. 

5. Oświadcza, że okres gwarancji dostarczonych materiałów minimum 12 miesięcy od dnia dostawy 
częściowej, w której dostarczane są dane materiały. 

6. Oświadcza, że wyroby są wolne od ftalanów- dot. części nr 2. 
7. Oświadcza, kompatybilność zaoferowanych wyrobów z posiadanymi przez Zamawiającego i 

wstrzykiwaczami kontrastu – dot. części nr 2. 
8. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. 
9. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
10. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz 

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

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
12. 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) 
   

 

 
13. 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 Określenie części zamówienia 
powierzanej do wykonania 
podwykonawcom (% lub w zł)  

   
 
 
 
 

 
14. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 9 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. 7 SIWZ): 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej  
i bezpłatnej bazy danych 
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13. Informacje dotyczące Wykonawcy: 
Informacje ogólne3: Odpowiedź4: 
Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie 
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? [] Tak [] Nie 
 
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 5 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 6 

15. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
16. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy 

podpisaniu umowy będą: 
a) (imię i nazwisko) ......................................................... (zajmowane stanowisko)........................... 
b) (imię i nazwisko)........................................................... (zajmowane stanowisko)........................... 

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

(…) 
___________________, dnia _______________ 

 
___________________________________________ 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

                                                             
3 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 
4 Zaznaczyć właściwe. 
5 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).  
6 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). 

 



 

 

załącznik nr 2  
do SIWZ 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
 
Część nr 1 – Materiały opatrunkowe 
  
Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 
Wielkość 

opakowania 
Ilość Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

% 

Wartość brutto Nazwa 
Handlowa 

lub nr 
katalogowy 

1 Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa, duża 
wykonana z teflonu grubość 0,50 mm, zaoblona, nacięta 
w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do 
warunków anatomicznych, posiada 7 otworów o 
średnicy 3 mm na szwy, wymiary płytki 60 mm x 40 
mm, głębokość wcięcia 45 mm, pakowane parami, 
sterylne 

Szt. op= 5 par 110      

2 Łącznik kolankowy obrotowy 15 mm/22 mm do 15 mm , 
sterylny, jednorazowy 

Szt. - 600      

3 Łącznik kolankowy 90 stopni śr. wew 15 mm wew 22 
mm druga ; z żeńskim łącznikiem Luer Lock , 
jednorazowy 

Szt. - 600      

4 Całkowicie wchłanialne opatrunki do FESS Bardzo 
lepka konsystencja zapewnia łatwą aplikację w 
przestrzeni pooperacyjnej zatok i zapewnia 
przeciwdziałanie zrostom .Aplikacja w formie siateczki 
zakładanej na sucho .Wilgotne środowisko zapewnia 
łatwą odbudowę śluzówki i minimalizuje zrosty. 
Całkowita wchłanialność zapewnia normalne oddychanie 
w kilka dni. 

Szt. op = 12 szt 60      

5 Opatrunek hydrokoloidowy całkowicie rozpuszczalny do 
FESS zbudowany w 100% z sprężystej 
karboksymetylocelulozy (CMC) dł. 5 cm szer 1,8 cm 
wys. 1,3 cm. Stosowany w zapobieganiu adhezji 
przegrody oraz lateralizacji środkowych małżowin. 

Szt. op = 6 szt 60      
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Możliwość przycięcia opatrunku. 

6 Implant przegrody stosowany po septoplastyce Entact w 
opak. 3 sztuki (3 pistolety z 8 implantami ) 

Szt. op = 3 szt. 10      

7 Implanty wchłanialne przytwierdzające małżowiny do 
przegrody nosowej . Zapobiega lateralizacji małżowin . 
Zbudowane z 82/18 PLGA wchłanialnego polimeru  

Szt. kpl = 4 szt 20      

8 Tamponada nosowa przednia 5,5 cm : zapewnia wilgotne 
środowisko, przyspiesza agregację płytek i zapobiega 
zrostom, zapewnia odpowiedni ucisk pozwalający na 
dobrą adaptację śluzówki po zabiegu , pomaga 
kontrolować krwawienia i minimalizuje ryzyko 
powstania krwiaka, hydrokoloidowa powłoka zapewnia 
dobre nawilżenie celem łatwego usunięcia opatrunku bez 
ingerencji w świeżo powstałe rany pooperacyjne, 
wykonany z CMC - usztywnione medyczną pianką 
poliuretanową , produkt jednorazowego użytku, 
pakowane pojedynczo, sterylnie 

Szt. op = 10 szt. 20      

9 Tamponada nosowa przednio-tylna  7,5 cm : zapewnia 
wilgotne środowisko, przyspiesza agregację płytek i 
zapobiega zrostom, zapewnia odpowiedni ucisk 
pozwalający na dobrą adaptację śluzówki po zabiegu , 
pomaga kontrolować krwawienia i minimalizuje ryzyko 
powstania krwiaka, hydrokoloidowa powłoka zapewnia 
dobre nawilżenie celem łatwego usunięcia opatrunku bez 
ingerencji w świeżo powstałe rany pooperacyjne, 
wykonany z CMC - usztywnione medyczną pianką 
poliuretanową , produkt jednorazowego użytku, 
pakowane pojedynczo, sterylnie 

Szt. op = 10 szt. 20      

10 Tamponada nosowa przednio-tylna z dwoma balonami 9 
cm : zapewnia wilgotne środowisko, przyspiesza 
agregację płytek i zapobiega zrostom, zapewnia 
odpowiedni ucisk pozwalający na dobrą adaptację 
śluzówki po zabiegu , pomaga kontrolować krwawienia i 
minimalizuje ryzyko powstania krwiaka, 
hydrokoloidowa powłoka zapewnia dobre nawilżenie 
celem łatwego usunięcia opatrunku bez ingerencji w 
świeżo powstałe rany pooperacyjne, wykonany z CMC - 

Szt. op = 10 szt. 20      
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usztywnione medyczną pianką poliuretanową , produkt 
jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie 

11 Opatrunek nosowy wg Reimanna 4 cm Opatrunek 
nosowy: wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC 
usztywnionej medyczną pianką poliuretanową .Długość 
40 mm, szerokość 6,5mm.Pakowany sterylnie 
pojedynczo . Jednorazowego użytku  

Szt. op = 20 szt. 100      

12 Opatrunek nosowy wg Goodmana 5,5  cm Opatrunek 
nosowy: wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC 
usztywnionej medyczną pianką poliuretanową .Długość 
55 mm, szerokość 6,5 mm. Pakowany sterylnie 
pojedynczo . Jednorazowego użytku  

Szt. op = 20 szt. 80      

13 Opatrunek nosowy przednio- tylny  8 cm. Opatrunek 
nosowy: wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC 
usztywnionej medyczną pianką poliuretanową .Długość 
80 mm, szerokość 6,5 mm. Pakowany sterylnie 
pojedynczo .Jednorazowego użytku  

Szt. op = 20 szt. 60      

Razem     

 
 
Część nr 2 – Materiały medyczne 
 

Lp. Nazwa artykułu Jedn. 
miary 

Wielkość 
opakowania Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Wartość netto 

Stawka 
VAT 

% 
Wartość brutto 

Nazwa 
Handlowa 

lub nr 
katalogowy 

1 Jednorazowy, sterylny i w pełni kompatybilny z 
automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Stellant 
CT D, składający się z dwóch oddzielnie 
pakowanych zestawów o wytrzymałości 
ciśnieniowej 350 PSI .  A : 1 x wkład o pojemności 
200ml , 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, 
z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną , 
złącze szybkiego napełniania typu J.  

Szt.  - 400           
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2 Jednorazowy, sterylny i w pełni kompatybilny z 
automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Stellant 
CT D, składający się z dwóch oddzielnie 
pakowanych zestawów o wytrzymałości 
ciśnieniowej 350 PSI .  B : 1 x wkład o pojemności 
200 ml, 1 x ostrze typu "Spike" , 1 x złącze 
szybkiego napełniania typu J. 

Szt.  - 400           

3 Złącze niskiego ciśnienia do wstrzykiwacza Medrat 
Stellant CT D  o wytrzymałości ciśnieniowej 350 
PSI z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym gdzie 
długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi 
odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 
10 cm i dla odgałęzienia po stronie  roztworu NaCl  
25 cm. Długość 150 cm . 

Szt.  - 600           

4 

Jednorazowy , sterylny i w pełni kompatybilny z 
automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Spectris 
Solaris EP o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI 
składającego się z:  1 x wkład o pojemności 65 ml, 1 
x łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm, z 
trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, 1 x 
wkładu  o pojemności 115 ml, 2 x ostrzy typu 
"Spike" . 

Op. zestaw 200           

5 

Złącza niskiego ciśnienia wstrzykiwacza kontrastu 
Medrat SPECTRIS SOLARIS EP o wytrzymałości 
ciśnieniowej  350 PSI z trójnikiem i zaworkiem 
zwrotnym gdzie długość ramion trójnika Y jest różna 
i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie 
kontrastu 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu 
NaCl 15 cm .Długość:  250 cm. 

Szt. -  600           

Razem         

 
a) Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie zamawiającego.  
b) Prospekty/Katalogi wyrobów medycznych potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski na każde żądanie Zamawiającego. 
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Część nr 3 – Igły i zestawy do znieczuleń 
 
Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 
Wielkość 

opakowania 
Ilość Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

% 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
Handlowa 

lub nr 
katalogowy 

1 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igła Tuchy    16 G z 
opcjonalnie dołączonymi skrzydełkami, cewnikiem do ZO, 
zatrzaskowym uchwytem do mocowania cewnika, strzykawką 
niskooporową, łącznikiem i prowadnikiem do cewnika oraz filtrem 
o czasie pracy 96 godzin, sterylne 

Szt. - 20      

2 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igła Tuchy     18 G z 
opcjonalnie dołączonymi skrzydełkami, cewnikiem do ZO, 
zatrzaskowym uchwytem do mocowania cewnika, strzykawką 
niskooporową, łącznikiem i prowadnikiem do cewnika oraz filtrem 
o czasie pracy 96 godzin, sterylne 

Szt. - 20      

3 Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 
6 mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel , strzykawka 10 
ml, miękka opaska, Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą 

szt. - 6      

4 Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu Termovent 
O2 , STERYLNY  

Szt. - 60      

5 Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu , 
dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, (b. 
małe opory). Nawilżanie - 25 mg/l H2O przy 10 oddechach/ min i 
objętości oddechowej 1000 ml. Opory przepływu 3,5 hPa( cm 
H2O) przy przepływie 90l/min 

Szt. - 200      

6 Zestaw 1 światłowy do założenia wkłucia centralnego z cewnikiem 
z hydrofilnego poliuretanu 14 G/ 20 cm lub 30 cm zawierający: 
cewnik ze znacznikami głębokości od 5 cm co 1 cm z klamerką 
zaciskową  na przezroczystym przedłużeniu , z zatyczką z portem 
do iniekcji - 2 częściowy system mocowania cewnika do skóry 
złożony z miękkiego silikonowego uchwytu fiksowanego sztywną 
plastikową nasadką - igłę punkcyjną 18G/7 cm o skosie o dł. 40 
mm, z przezroczystą obsadką z oznaczeniem skierowania igły - 
rozszerzadło naczyniowe o średnicy dostosowanej do prowadnicy i 
cewnika ML strzykawka luer- slip - prowadnica Seldingera z 
końcówką J, 60 cm/ 0,89 mm w aplikatorze umożliwiającym 
wysuwanie jedną ręką - niezintegrowany łącznik Y z 
uszczelnionym ramieniem bocznym do bezkrwawego 

Szt. 1op=10szt 20      
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wprowadzenia prowadnicy Seldingera bez odłączania strzykawki- 
etykieta identyfikacyjna z nr katalogowym i LOT. Całość sterylnie 
zapakowana z informacją o objętości wypełnienia i szybkości 
przepływu na opakowaniu 

7 Zestaw 1 światłowy do założenia wkłucia centralnego z cewnikiem 
z hydrofilnego poliuretanu 16 G/ 20 cm lub 30 cm zawierający: 
cewnik ze znacznikami głębokości od 5 cm co 1 cm z klamerką 
zaciskową na przezroczystym  przedłużeniu , z zatyczką z portem 
do iniekcji - 2 częściowy system mocowania cewnika do skóry 
złożony z miękkiego silikonowego uchwytu fiksowanego sztywną 
plastykową nasadką - igłę punkcyjną 18G/7 cm o skosie o dł. 40 
mm, z przezroczystą obsadką z oznaczeniem skierowania igły - 
rozszerzadło naczyniowe o średnicy dostosowanej do prowadnicy i 
cewnika ML strzykawka luer- slip - prowadnica Seldingera z 
końcówką J, 60 cm/ 0,89 mm w aplikatorze umożliwiającym 
wysuwanie jedną ręką - niezintegrowany łącznik Y z 
uszczelnionym ramieniem bocznym do bezkrwawego 
wprowadzenia prowadnicy Seldingera bez odłączania strzykawki- 
etykieta identyfikacyjna z nr katalogowym i LOT. Całość sterylnie 
zapakowana z informacją o objętości wypełnienia i szybkości 
przepływu na opakowaniu 

Szt. 1op=10szt 20      

8 Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z 
prowadnicą, cienkościenne o szybkim wypływie PMR,  G27 x 
90mm 

Szt. - 240      

9 Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z 
prowadnicą, cienkościenne o szybkim wypływie PMR,  G25 x 
90mm 

Szt. - 40      

10 Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Lancet z 
prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie z przezroczystą 
rowkowaną końcówką z dopasowaną prowadnicą, oznaczona 
kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, rozmiary 22G/90mm 
24G/90mm,25G/90mm,26G/90mm,27G/90mm 

Szt. - 40      

11 Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami 
klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu , z 
otworem Murphy*ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach 
wewnątrztchawiczych , posiadająca balonik kontrolny wskazujący 
na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa 
producenta , średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany 

Szt. - 1600      
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na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu  widocznym po 
zaintubowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki , 
skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz 
z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. 
Sterylnie pakowana ,jednorazowa . Rozmiary od 5,0 do 9,0 mm co 
0,5 mm 

12 Thermovent typu HEPA  . Filtr bakteryjno-wirusowy, 
mechaniczny- hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o 
ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności fitrowania bakterii 
większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa - 52/45 ml, 
waga 31g,zalecany zakres objętości oddechowej 150 - 1200 ml , 
zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h , z równomiernie rozłożonymi ,nie 
sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym , z 
centralnie usytuowanym portem do kapnografu ,przezroczysta 
obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu ,o 
zaoblonych , bezpiecznych dla pacjenta krawędziach , pierścień 
zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356). Sterylny 
na 24 godziny . 

Szt. - 4000      

13 Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metoda Seldingera.  
Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metoda Seldingera -z 
drenem 12 F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym , 
rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuchy 16G/8 cm 
prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock 
męski/schodkowy , opakowanie w formie tacki , sterylny.   

Szt. - 8      

 14 Zestaw do przezskórnej tracheotomii UniPerc. Zestaw do 
przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera dla osób o nietypowej 
anatomii szyi z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie litery 
S z hydrofilną warstwą poślizgową z miękkim końcem 
,ergonomicznym uchwytem ,z otworem  na cewnik prowadzący i ze 
znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia , w 
zestawie : wyskalowana , zbrojona rurka tracheostomijna z 
mankietem niskociśnieniowym z elastycznym , przezroczystym 
regulowanym kołnierzem z zaciskiem utrzymującym właściwą 
pozycję z samoblokującym się mandrynem z otworem na cewnik 
prowadzący , skalpel, zakrzywione kleszczyki do preparacji tkanki, 
strzykawka 10 ml do aspiracji ,długa wyskalowana igła 
wprowadzająca 14G z kaniulą, długi wyskalowany rozszerzacz 
wstępny z uchwytem , długi cewnik prowadzący , prowadnica 
Seldingera , cienkościenna teflonowa kaniula ,gąbka do czyszczenia 

Szt. - 2      
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kaniuli , miękka opaska mocująca , klin do odłączania rurki ,gaziki , 
steryny żel nawilżający , zabezpieczenie igły przed zakłuciem , 
obłożenie pola operacyjnego z oknem ,całość sterylna ,pakowana 
na dwóch tacach (przyrządy do zabiegu oraz rurka i akcesoria). 
Rozmiary: 7 mm, 8 mm, 9 mm. 

15 Kompletny zestaw. Kompletny zestaw do przezskórnej 
tracheotomii metodą Griggsa , z wielorazowym peanem . 
Pakowany na jednej , sztywnej tacy umożliwiającej szybkie 
otwarcie zestawu .Rozmiar 8,0 mm 

Szt. - 2      

16 Uzupełniający zestaw. Uzupełniający zestaw do przezskórnej 
tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu  peana , zawierający 
skalpel , kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy 
,prowadnicę Seldingera , rozszerzadło oraz rurkę tracheostmijną z 
wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni 
podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą 
sztywny samoblokujący się mandaryn  z otworem na prowadnicę 
Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej 
szybkie otwarcie zestawu . Rozmiary : 7,0 mm , 8,0 mm , 9,0 mm. 

Szt. - 2      

17 Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej. Zestaw do 
drenażu opłucnej(aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną 
regulacją siły ssania z pojedynczym drenem łączącym. Zestaw 
wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej 
ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40 cmH2O, 
bezgłośny, wyskalowany do objętości 2000 ml, posiadający 
wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego 
działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia 
 wysokiego podciśnienia , automatyczny zawór uwalniający 
dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu 
umieszczonym na tylnej ścianie drenażu, o wysokości do 25 cm i 
konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku  
umieszczenia na podłodze , z  uchwytem umożliwiającym 
przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji 
horyzontanej (poziomej) na krótki czas nie powodującego  
wymieszania roztworów wewnątrz komory , zapakowany sterylnie  
z oznaczonym miejscem jej otwarcia , z pojedynczym drenem 
łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem. 
Dodatkowo w zestawie do każdego drenażu wymagane są : dwa 
dreny z trokarem typu tępego z zamkniętym zakończeniem  

Szt. - 2      
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wykonane z miękkiego, termoplastycznego  PCV ,otwory ssące i 
otwór końcowy gładko wykończone, niebieska linia  RTG,  
znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim 
uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, Całość oferowana w 
sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed zakłuciem w 
rozmiarze  24-32 F . +  łącznik schodkowy typu Y do połączenia 
drenów z drenażem. 

18 Łącznik anestezyjny prosty sterylny 15/22F Szt. - 20      

19 Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji. Elastyczna 
jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji , typu Bougie z 
wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1 cm wymiary 
15Ch/70cm 

Szt. - 120      

20 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania krótka. Prowadnica 
intubacyjna do ukształtowania ,z gładkim wygiętym końcem, 
pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV krótka, 
sterylna,rozmiary : 2,4,5. 

Szt. - 400      

21 Zestaw do drenażu Robinsona. Zamknięty system do drenażu 
grawitacyjnego : worek 600ml z zastawką płatkową, kranikiem 
spustowym, wyskalowany w zakresie 0-100 ml co 25 ml i w 
zakresie 100-600ml co 100 ml ; zintegrowany z workiem dren 
100cm , 100% czystego silikonu , wtopiona linia Rtg , perforowanie 
eliptycznymi otworami, w rozmiarach 9,12,15,18,20,24,28,30,33,36 
Ch, sterylny , podwójnie pakowany. 

Szt. - 200      

22 Dren Khera z czystego silikonu , linia widoczna w rtg, znaczniki co 
5 cm , długość ramion głównego około 50 cm, poprzecznego około 
20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, 
rozmiary 9-24 Ch co 3 Ch. 

Szt. - 24      

23 Dreny typu Penrose do grawitacyjnego drenażu ran, wykonane z 
czystego 100% -owego silikonu, długość 50 cm, rozmiary: 6 do 16 
mm 

Szt. - 20      

24 Standardowy dren 100% silikonu do jamy brzusznej. Dren 
wykonany z przezroczystego 100% silikonu z atraumatycznym 
zakończeniem , otwór końcowy , naprzeciwlegle rozmieszczone 
otwory ,znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu 
fenestracyjnego oraz linia widoczna w Rtg , podwójnie pakowany , 
sterylny , długość 50 cm rozmiary od 9 Ch do 36 Ch.   

Szt. - 20      
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25 Wapno sodowane . Pochłaniacz dwutlenku węgla z kolorowym 
indykatorem zużycia , przenośny kanister 5 l/4,5 kg niskopylący (w 
formie cylindrycznych granulek), skład: wodorotlenek wapnia 
(powyżej 80% wagi) wodorotlenek sodu ( poniżej 4% wagi ) 
zdolność pochłaniania 140 l/ 1 kg CO2 

Op. - 30      

 
Razem 

    

 
a) Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 
b) Prospekty/katalogi wyrobów medycznych  potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie 

Zamawiającego. 
 
Część nr 4 - Zamknięty system do pobierania krwi  w technice próżniowej 
 
Lp. Nazwa artykułu J. m Ilość Cena 

jednostkowa 
netto  

Wartość netto Stawka 
VAT % 

Wartość brutto Nazwa Handlowa 
lub nr katalogowy 

1 Probówka plastikowa biochemiczna 6 ml do wykrzepiania 
surowicy. Probówka zakręcana z gwintem 

Szt. 20 000      

2 Probówka plastikowa biochemiczna 4 ml do wykrzepiania 
surowicy. Probówka zakręcana z gwintem 

Szt. 8 000      

3 Probówka plastikowa hematologiczna 2 ml zawierająca EDTA K. 
Probówka zakręcana z gwintem 

Szt. 20 000      

4 Probówka plastikowa do krzepnięcia 2,7 -3 ml. Probówka 
zakręcana z gwintem 

Szt. 7 000      

5 Probówka plastikowa do określania grupy krwi 4 ml z EDTAK. 
Probówka zakręcana z gwintem 

Szt. 2 000      

6 Igły systemowe wkręcane 0,9 żółte Szt. 24 000      

7 Igły systemowe wkręcane 0,8 z przeziernikiem o dowolnej 
wielkości okienka, zielone 

Szt. 16 000      

8 Uchwyt systemowy z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym Szt. 40 000      
Razem     
 
Warunki konieczne: 
a) Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej. 
b) Wszystkie probówki wykonane z tworzywa sztucznego. 
c) Wszystkie probówki z zamknięciem zakręcanym z gwintem, niwelującym efekt aerozolowy. 
d) Etykiety probówek muszą zawierać: znacznik pobrania, nazwa producenta, nr katalogowy, symbol dodatku, datą ważności, numerem serii 
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e) Wszystkie elementy systemu próżniowego mają być ze sobą kompatybilne. 
f) Data przydatności do użycia minimum 6 miesięcy od daty dostawy częściowej danego materiału do Zamawiającego, nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego 

opakowania handlowego. 
g) Probówki finalnie sterylizowane, SAL≥6. 
h) Wszystkie probówki dostarczone w plastikowych lub styropianowych statywach, umożliwiających pionowe przechowywanie probówek. 
i) Probówki do koagulologii o konstrukcji podwójnej ścianki. 
j) Wszystkie elementy oferowanego systemu opatrzone nazwą producenta lub nazwą systemu. 
 
 
 
Część nr 5 - Zamknięty system do pobierania krwi  aspiracyjno – próżniowy 
 
Lp. Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto Stawka 
VAT % 

Wartość brutto Nazwa Handlowa 
lub nr katalogowy 

1 Probówki do surowicy o poj. od 4 do 5 ml średnica 13mm Szt. 45 000      

2 Probówki do morfologii z EDTA K3 od 2 do 3 ml średnica 
11 mm 

Szt. 25 000      

3 Probówki  z EDTA K3 4 ml Szt. 300      

4 Probówki do układu krzepnięcia od 2 do 3 ml średnica 11 
mm 

Szt. 11 000      

5 Probówki z heparyną litową od 1 do 1,5 ml średnica do 9 
mm 

Szt. 1 200      

6 Probówki do glukozy z fluorkiem o poj. od 2 do 3 ml 
średnica  11 mm 

Szt. 2 000      

7 Igły systemowe 0,9  Szt. 3 000      

8 Igły  systemowe 0,8 Szt. 50 000      
9 Igły systemowe typu motylek  Szt. 100      

10 próbówki do gazometrii 1 pojedynczo pakowane sterylnie   Szt. 600      
11 łączniki do złącz typu luer  Szt. 800      
 
Razem 

    

Warunki konieczne: 
a) Możliwość wyboru techniki pobierania w zależności od stanu żył pacjenta aspiracja i próżnia. 
b) Probówki plastikowe zakręcane korkiem eliminujące efekt aerozolowy. 
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c) Na każdej probówce naklejona etykieta z polem do opisu. 
d) Igły systemowe pakowane pojedynczo, sterylne, gotowe do użycia bez konieczności łączenia elementów. 
e) Igły z poz. 7, 8,  na stałe połączone z adapterem. 
f) Igła systemowa typu motylek – długość drenu do 80 mm. 
g) Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne ze sobą. 

___________________, dnia ____________ 
 
 

_________________________________________ 
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 materiałów medycznych, 
nr sprawy: 23/ZP/18, 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) 
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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 materiałów 

medycznych, nr sprawy: 23/ZP/18, 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 

Wzór 
 

UMOWA NR …………………… 
 
W dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej mającym swoją siedzibę w Warszawie  
przy ul. Krasińskiego 54/56 (01-755 Warszawa), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, posiadającym NIP 118–00–59–744  
oraz REGON 010132188, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA – BARTCZAK – Dyrektor 
 
 
a: 
………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: ……………………, 
 
łącznie zwane dalej Stronami, 
 
w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów 
medycznych, nr sprawy: 23/ZP/18, została zawarta Umowa o następującej treści: 
 
Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed zawarciem umowy, w zależności od tego, której  
(-ych) części będzie dotyczyć umowa. 
 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę 
materiałów medycznych, nr sprawy: 23/ZP/18. 

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa …………………… (część …)7– zgodnie z 
postanowieniami umowy, formularzem cenowym (stanowiącym opis przedmiotu zamówienia) i 
ofertą Wykonawcy. Formularz cenowy Wykonawcy jest załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi jej 
integralną część. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.). 

4. Przedmiot umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży. 
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. 

Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie 
musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również 
jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez 
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

                                                             
7 Zapis zostanie wprowadzony odpowiednio do części, której dotyczy. 
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8. Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych nią 
warunkach. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki 
materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać umowę 
z zachowaniem należytej staranności. 

 
§ 2 

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 
1. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy- dotyczy części nr 1-2/ 

24 miesięcy – dotyczy części nr 3-5 od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ……….. r. do dnia 
……………………. r. na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, przesłanych za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: ……………….lub faksem na nr …………… w terminie do …… 
dni roboczych8 od daty złożenia zamówienia. 

2. Dostarczone materiały powinny posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności liczony od dnia 
dostawy częściowej danego materiału -  dot. części nr 1-3 i 5. Dostarczone materiały powinny 
posiadać minimum 6 miesięczny termin ważności liczony od dnia dostawy częściowej danego 
materiału -  dot. części nr 4. 

3. Opakowania handlowe muszą być oznaczone znakiem CE. 
4. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego, 

bezpośrednio do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego, w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 
14.00. Wszystkie dostawy realizowane będą wraz z rozładunkiem, siłami i na koszt Wykonawcy 
oraz organizowanym przez niego transportem.. 

5. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). 

6. Wykonawca zapewnia: przechowywanie przedmiotu dostawy i transport w odpowiednim 
opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach – zgodnie z zaleceniami producenta. Dostarczony 
przedmiot zamówienia musi zawierać ulotki w języku polskim zawierające wszystkie informacje 
niezbędne dla każdego użytkownika, instrukcje użytkowania, opisy przedmiotu zamówienia, 
etykiety (oryginalne) sporządzone w języku polskim oraz instrukcje w języku polskim dotyczące 
magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży karty danych technicznych, 
prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski 
do każdej pozycji objętej przedmiotem umowy -  dotyczy części nr 2 i 3. 

8. Zamówienie w imieniu Zamawiającego składa (w sposób wskazany w ust.1) Kierownik Działu 
Farmacji Szpitalnej lub osoba przez niego upoważniona. 

9. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru są pracownicy Działu Farmacji Szpitalnej 
Zamawiającego. 

10. Zamawiający dokona odbioru ilościowego towaru w siedzibie Zamawiającego, potwierdzając odbiór 
pieczątką firmową i podpisem – „przyjęty towar”, na dokumencie WZ lub  kopii fakturze. 

11. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jeżeli w trakcie odbioru zostanie 
stwierdzona przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, o którym 
mowa w ust. 1, Zamawiający odmówi przyjęcia tej dostawy, o czym poinformuje niezwłocznie 
Wykonawcę, na co najmniej jeden z adresów kontaktowych wskazanych w ust. 1. Wykonawca w 
przeciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy obarczonej brakiem ilościowym lub niezgodnością z 
zamówieniem (o czym mowa w zdaniu poprzednim) dostarczy Zamawiającemu towar objęty tym 
zamówieniem, wolny od wad jakościowych i w pełni zgodny z zamówieniem. Odbiór ponownej 
dostawy towaru odbywa się na zasadach określonych w ust. 4, ust. 6, ust. 9, ust. 10 oraz niniejszym 
ust. 11. Procedura odbioru towaru może być dwukrotnie powtórzona. W przypadku trzeciej dostawy 
tego samego zamówienia zawierającej braki ilościowe lub niezgodnej z zamówieniem, o którym 
mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

                                                             
8 Zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 
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12. W przypadku, w którym po dostawie i odbiorze towaru objętego zamówieniem/zamówieniami, o 
których mowa w ust. 1, okaże się, że towar nie odpowiada temu/tym zamówieniom, Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę za pomocą poczty email, pisemnie lub faksem na 
co najmniej jeden z adresów wskazanych w ust. 1 określając rodzaj towaru niezgodnego z 
zamówieniem/zamówieniami oraz opisując niezgodność. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych 
od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim dostarczy towar odpowiadający 
zamówieniu/zamówieniom dotkniętym niezgodnością. Odbiór ponownej dostawy towaru odbywa się 
na zasadach określonych odpowiednio w ust. 4, ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 11 oraz nie wyłącza 
możliwości skorzystania z niniejszego ust. 12 w stosunku do towaru ponownie dostarczonego. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym ustępie jest możliwie w 
terminie 30 dni od dnia dostawy towaru objętego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1.      

13. W przypadku braku na rynku środka zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, Wykonawca jest 
każdorazowo zobowiązany do niezwłocznego przesłania Zamawiającemu pisma wyjaśniającego o 
braku wraz z uzasadnieniem i propozycją zamienników. 

14. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 11 i 12 w przypadku w okresie gwarancji Wykonawca 
zobowiązany jest do wymienić towar wadliwy na wolny od wad. 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. Powiadomienie nastąpi na co najmniej 
jeden z adresów określonych w ust. 1. Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w 
miejsce towaru reklamowanego, biegnie na nowo od dnia jego odbioru. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oryginału + kopii faktury jednocześnie z dostarczonym 
towarem, którego ona dotyczy. 

16. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych 
może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia 
będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruję na fakturze. 

 
§ 3 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy; 
2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji umowy. 

Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej 
postanowienia; 

3) do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania 
umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jej realizacji - na adres wskazany w umowie, 
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji; 

4) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
utrudnić realizację umowy lub mogących mieć wpływ na jej realizację, pod rygorem utraty 
prawa do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu umowy. 

 
§ 4 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, 

niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 
2. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu 

prawidłowej realizacji umowy. 
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§ 5 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w postanowieniu § 1 Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie, wg cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej. 

2. Wartość netto umowy wynosi: …………… PLN (słownie: ………………………… ). 
3. Wartość brutto umowy wynosi: ………….… PLN (słownie: ……………….……….). 

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto. 

4. Rozliczenie finansowe każdorazowej dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
w formie papierowej oraz elektronicznej (poczta e-mail na adres: apteka@wiml.com.pl), która 
zostanie zapłacona w ciągu ….. dni9 od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. W przypadku 
dołączenia do dostawy tylko dokumentu WZ, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 2 dni roboczych, prześle fakturę pocztą lub drogą e-mail na adres: apteka@wiml.com.pl.  

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie wraz z realizacją kolejnych dostaw częściowych. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania, 
gwarancji.  

7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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 § 8 ust. 3. 
10. Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty poszczególnych 

części zamówienia i/lub części przedmiotu umowy aż do chwili przyjęcia przedmiotu danego 
zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

11. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty, kuriera, 
przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania tych 
podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest wyłącznie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego transport/przesyłkę. 

12. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do nie wykorzystania umowy w pełnym zakresie, a Wykonawcy nie przysługuje 
uprawnienie do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania za niezrealizowane dostawy pod 
warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20% wartości 
umowy. 

 
§ 6 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 

podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w 
Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz 
rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy 
ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 8 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy 
wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż 
wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

                                                             
9 Zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 
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mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 

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

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 7 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania 

umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia określonego w umowie. 
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 
personelu. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1.  Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia ponad termin dostawy zamówienia 

określony w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który 
złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2;. 

2) za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, 
który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2;. 

3) za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 (w zakresie dotyczącym 
terminu zrealizowania złożonego zamówienia) § 2 ust. 11, ust. 12, ust. 14 w wysokości 0,5% 
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto dostawy/dostaw w stosunku do których nastąpiło 
uchybienie terminu oznaczonego dla Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia *Jeżeli umowa zawierana 
jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2;. 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia pozostającego do zapłaty za niezrealizowaną w wyniku odstąpienia część 
umowy *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 5 
ust. 2;. 

5) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji 
mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w 
wysokości 2000 zł każdorazowo. 

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

uprzednim wezwaniu i upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 lub przez Wykonawcę na 
podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

4. Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 
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5. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
7. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa 

jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy: 
1) Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu 

realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w 
tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia 
uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku 
wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter 
danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie – 
wówczas termin 30 dniowy liczy się od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 
przyczynach uzasadniających odstąpienie.  

2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub utracił uprawnienia do wykonywania 
działalności objętej umową – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) lub art. 24 ust. 5 pkt 1 
uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

4) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3  – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn; *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 2;.  

5) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy 
lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych 
podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo 
wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w 
terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

6) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie 
niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 
30 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informację o przyczynach uzasadniających 
odstąpienie;  

7) w przypadku określonym w  2 ust. 11 w terminie 30 dni od dnia trzeciej dostawy zawierającej 
braki lub towar niezgodny z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

8. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość.  
9. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i 

zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.  
10. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 

kar umownych zastrzeżonych w umowie. 
11. W zakresie w jakim umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług Wykonawca może 

wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć zwłokę 
Zamawiającego w wypłacie niespornego wynagrodzenia przekraczającą 30 dni. 

 
§ 9 

ZMIANY UMOWY 
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty. Zmiana 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadkach, zakresie 
i na warunkach określonych poniżej. 

3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni, w 
tym zmianę terminów częściowych przewidzianych w umowie: 
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1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 

2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron i których Strony przy zachowaniu 
należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć; 

4. Możliwa jest zmiana umowy: 
1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod 

warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i 
gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie, a łączna 
zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie, 

2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność 
dokonania zmian w umowie, 

3) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a 
niepozwalających na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, 

- w opisanych przypadkach zmianie może ulec odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia, cena umowy brutto, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Zmiany umowy nie mogą powodować zmiany charakteru całego zamówienia przez zastąpienie 
zamówienia innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia. 

6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 lub 4 oraz 
wystąpienie strony powołującej się na warunek z wnioskiem (w dowolnej formie) o dokonanie 
zmiany. 

 
Dodatkowo w zakresie dotyczącej  części nr 3-5 
7.  Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku 

zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

8.   W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

9.   W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
wykonujących zamówienie.  

 
 

§ 10 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i 
formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
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2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 
osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 
obowiązku zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 
przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić 
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w 
zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób 
obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez 
osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie 
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje 
Poufne. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane 
w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 
§ 11 

SIŁA WYŻSZA 
1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie 
mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy w 
szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające 
w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w 
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 
5. 

4. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie 
zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, 
zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w 
porozumieniu Stron. 
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§ 12 

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 (Dz. U. 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2017 r., poza. 1579 ze zm.). 

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

4. Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.  
5. Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia 

z dniem powtórnej awizacji. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 
 
 
 
Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego 
Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych 
Egz. 3 - Wykonawca 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr…… –………………………na …. ark. 

 
 
 
 
 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
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