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Warszawa 14.12.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy jednorazowych materiałów medycznych

w trybie przetargu nieograniczonego

ZATWIERDZAM

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

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 2018r., poz. 1986) dalej jako
„ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 221 000 euro.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 31/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 jednorazowych materiałów medycznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony
został przez Zamawiającego na 12 odrębnych części:
Część nr 1 – Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji
Część nr 2 – Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX
Część nr 3 – Materiały medyczne – do kontroli procesów skuteczności mycia i dezynfekcji
Część nr 4 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG
Część nr 5 – Materiały medyczne – siatki chirurgiczne
Część nr 6 – Przyrządy używane na salach operacyjnych
Część nr 7 – Materiały medyczne okulistyka
Część nr 8 – Przyrządy używane na salach operacyjnych - okulistyki
Część nr 9 – Materiały medyczne - okulistyka
Część nr 10 – Materiały medyczne - okulistyka
Część nr 11 – Materiały medyczne - okulistyka
Część nr 12 – Materiały medyczne
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 1-11.
b) minimum 24 miesięcznego terminu ważności materiałów medycznych liczonego od dnia
dostawy częściowej danego materiału – dot. część nr 12.
7. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej, w której dostarczane są dane
materiały.
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8.

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.).
9. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym
kanale sprzedaży.
10. 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).
11. 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
12. 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.
13. 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.
14. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
15. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
Publicznych CPV: 33196000-0 pomoce medyczne – dot. części nr 1, 33140000-3 materiały
medyczne – dot. części nr 2 – 5, 7, 9 – 12, 33162200-5 przyrządy używane na salach operacyjnych –
dot. części nr 6 i 8.
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 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, 3,
5 - 12/ 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dot. części 4/ 24 miesiące od dnia zawarcia
umowy – dot. części 2.

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;
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1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
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.
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. z 2018r.
poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r.
poz. 1263 i 1669),
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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria , zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
4

2.

3.
4.

5.

6.

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 2018r
poz. 703 i 1277);
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 2018r. poz. 798, 650, 1637 i
1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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 2017r. poz. 1508 oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i
1629) 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
2017r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. 3)
powyżej.
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 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 4 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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
z poź. zm.) – 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. 6 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.
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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: 31/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.
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 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. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte
lub zbindowane).
6. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia:
 OFERTA NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
 NR POSTĘPOWANIA: 31/ZP/18
 NIE OTWIERAĆ PRZED 08.01.2019r. 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
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie ofert.
8. 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
oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi
Wykonawcami będą odrzucone.
9. 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.
10. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11. 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:
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„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych, część nr ….” 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.
12. 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 dostawy częściowej przedmiotu zamówienia.
13. 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.
14. 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.
15. 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 08.01.2019r. 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 08.01.2019r. 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.
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:
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1) wartość netto = cena jednostkowa netto za sztukę/opakowanie/komplet 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.
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
Termin dostawy częściowej
Termin płatności
Razem

60% (60 pkt)
20% (20 pkt)
20% (20 pkt)
100% (100 pkt)
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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:

C=

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

x 60 pkt.

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:
Termin dostawy częściowej: 4 dni robocze:
Termin dostawy częściowej: 5 dni roboczych:

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

0 pkt.
10 pkt.
20 pkt.

1) Zamawiający wymaga minimum 14 - dniowego i maksimum 30 - dniowego terminu płatności
liczonego od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2) Termin musi być podany w pełnych dniach.
3) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
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.
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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.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – załączniku nr 5 do SIWZ
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 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
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
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.
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.
Terminy wniesienia odwołania:
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) 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;
 1. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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.
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XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN
ZAMAWIAJĄCEGO

ZAWARTEJ

UMOWY

DOKONYWANE

ZA

ZGODĄ

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,
- 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 nr2 i 4
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,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
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.
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XXII. 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 jednorazowych materiałów medycznych, znak sprawy 31/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;
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). .

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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XXIII. 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
Pieczęć Wykonawcy

............................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
............................................................................................................
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)
NIP......................................................, REGON................................
FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych
materiałów medycznych, nr sprawy: 31/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 – Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 2 – Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX
Wartość netto: ...............................................................................................................................................
(słownie: ......................................................................................................................................................)
Stawka podatku VAT %: …………… %
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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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 3 – Materiały medyczne – do kontroli procesów skuteczności mycia i dezynfekcji
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 4 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 5 – Materiały medyczne – siatki chirurgiczne
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
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Część nr 6 – Przyrządy używane na salach operacyjnych
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 7 – Materiały medyczne – okulistyka
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 8 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – okulistyki
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 9 – Materiały medyczne – okulistyka
Wartość netto: ...............................................................................................................................................
(słownie: ......................................................................................................................................................)
Stawka podatku VAT %: …………… %
Wartość brutto: ..............................................................................................................................................
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(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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 10 – Materiały medyczne - okulistyka
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 11 – Materiały medyczne – okulistyka
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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
Część nr 12 – 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 (przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy).
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2. Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres: 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy – dot. części 1, 3, 5 - 12/ 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dot. części 4/ 24 miesiące
od dnia zawarcia umowy – dot. części 2.
3. Oświadcza, że termin ważności dostarczonych materiałów medycznych nie będzie krótszy niż 12
miesięcy od dnia dostawy częściowej danego materiału – dot. części nr 1-11.
4. Oświadcza, że termin ważności dostarczonych materiałów medycznych nie będzie krótszy niż 24
miesiące od dnia dostawy częściowej danego materiału – dot. części nr 12.
5. Oświadcza, że okres gwarancji dostarczonych materiałów medycznych minimum 12 miesięcy od dnia
dostawy częściowej, w której dostarczane są dane materiały.
6. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
7. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz
warunki opisane we wzorze umowy.
9. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia
zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. 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)

11. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia
powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):
Część przedmiotu zamówienia powierzana
do wykonania podwykonawcy

Nazwa podwykonawcy

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

12. 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):

13. Informacje dotyczące Wykonawcy:
Informacje ogólne3:
Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem?
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ?

3

Adres strony internetowej ogólnodostępnej
i bezpłatnej bazy danych

Odpowiedź4:
[] Tak [] Nie
[] Tak [] Nie

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.
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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

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).
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załącznik nr 2
do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Część nr 1 – Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji
Lp.

1

2

3

4

Opis przedmiotu zamówienia

Włóknina sterylizacyjna w kolorze niebieskim
lub zielonym – kombinacja masy celulozowej i
wysokiej zawartości włókien z tworzywa
sztucznego, o gramaturze 52g/m2 , zgodna z
ISO 11607 i CE
Włóknina sterylizacyjna w kolorze niebieskim
lub zielonym – kombinacja masy celulozowej i
wysokiej zawartości włókien z tworzywa
sztucznego, o gramaturze 52g/m2 , zgodna z
ISO 11607 i CE
Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z
ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru
70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej
40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i
siarczanów do 0,25%, folia bez substancji
toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o
grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp.
160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN
i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny
zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do
wewnątrz. Wszystkie materiały od jednego
producenta.
Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z
ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru
70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej
40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i
siarczanów do 0,25%, folia bez substancji
toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o
grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp.

Rozmiar

Wielkość
opakowania

Cena
za
sztukę

Oferowana
ilość
opakowań

75 x
75cm

200szt

1

130 x
150cm

100szt

1

7,5cm x
200m

4szt

10

10cm x
200m

3szt

10

Cena jedn.
netto za
opakowanie

Wartość
netto

Stawka
VAT
%

Wartość
brutto

Nazwa producenta,
marka, typ, model

5

6

7

160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN
i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny
zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do
wewnątrz. Wszystkie materiały od jednego
producenta.
Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z
ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru
70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej
40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i
siarczanów do 0,25%, folia bez substancji
toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o
grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp.
160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN
i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny
zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do
wewnątrz. Wszystkie materiały od jednego
producenta.
Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z
ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru
70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej
40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i
siarczanów do 0,25%, folia bez substancji
toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o
grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp.
160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN
i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny
zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do
wewnątrz. Wszystkie materiały od jednego
producenta.
Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z
ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru
70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej
40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i
siarczanów do 0,25%, folia bez substancji
toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o
grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp.
160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN
i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny
zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do
wewnątrz. Wszystkie materiały od jednego
producenta.

12,5cm x
200m

2szt

6

20cm x
200m

2szt

2

25cm x
200m

2szt

2

25

8

8

Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z
30cm x
ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru
200m
70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej
40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i
siarczanów do 0,25%, folia bez substancji
toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o
grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp.
160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN
i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny
zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do
wewnątrz. Wszystkie materiały od jednego
producenta.
Markery do opisywania pakietów, odporne na proces
sterylizacji w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim
Razem

1szt

2

1szt

5

Część nr 2 – Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX
Lp.

1

2

3

Opis przedmiotu zamówienia

Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze
wskaźnikiem chemicznym fabrycznie
umieszczonym na ampułce, zmieniającym
zabarwienie po ekpozycji na czynnik
sterylizujący z czerwonego na żółty, BI
CycleSure, 60 szt.
Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający
barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na
żółty
Kasety do systemu sterylizacji plazmowej,
zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym
zmieniający barwę z żółtego na czerwony
Sterrad NX

Wielkość
opakowania

Cena za
sztukę

Oferowana ilość
opakowań

60

10

1000 szt

7

5 cykli

15

Cena jedn. netto
za opakowanie

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Wartość
brutto

Nazwa producenta,
marka, typ, model

Razem
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Część nr 3 – Materiały medyczne – do kontroli procesów skuteczności mycia i dezynfekcji
Lp.

1

2

3

Opis przedmiotu zamówienia

Codzienny test kontroli szczelności zgrzewu
zgodny z wymaganiami PN-EN-ISO 11607-2 do
rutynowej walidacji zgrzewarki oraz kontroli
jakości zgrzewu
Jednorazowy wskaźnik do rutynowej kontroli
skuteczności procesu mycia narzędzi w myjni
ultradźwiękowej. Umieszczony w uchwycie.
Wskaźnik spełnia wymagania dla zabrudzenia
testowego opisane w normie ISO/TS 158835:2005. Zabrudzenie testowe umieszczone na
taśmie metalowej wskaźnika o wymiarach 89 x
25 mm wolne od związków ołowiu, nie zawiera
toksycznych metali ciężkich, krwi ani jej
pochodnych związków.
Jednorazowy wskaźnik do codziennej kontroli
skuteczności procesu mycia narzędzi w myjnidezynfektorze. Umieszczony w uchwycie.
Wskaźnik spełnia wymagania dla zabrudzenia
testowego opisane w normie ISO/TS 158835:2005. Zabrudzenie testowe umieszczone na
taśmie metalowej wskaźnika o wymiarach 89 x
25 mm wolne od związków ołowiu, nie zawiera
toksycznych metali ciężkich, krwi ani jej
pochodnych związków.

Wielkość
opakowania

Cena za
sztukę

Oferowana ilość
opakowań

250 szt.

2

50 szt.

2

50 szt.

30

Cena jedn. netto
za opakowanie

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Wartość
brutto

Nazwa producenta,
marka, typ, model

Razem
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Część nr 4 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa materiału

J.m.

Ilość

Pas dla dorosłych do indukcyjnego czujnika wysiłku oddechowego
rozm. L
Pas dla dorosłych do indukcyjnego czujnika wysiłku oddechowego
rozm. M
Kaniule do nosowe (gwintowana końcówka)
Indukcyjny czujnik ruchów oddechowych klatki piersiowej
(przetwornik pasa piersiowego)
Indukcyjny czujnik ruchów oddechowych brzucha (przetwornik pasa
brzusznego)
Podwójny czujnik ruchu nóg PLM
Elektroda uziemiająca rzepowa 20 x 550 mm z wtykiem Touch Prof
Kabel do elektrody igłowej z wtykiem DIN
5 – pinowy
Elektroda odbiorcza tarkowa Touch Prof
Elektrody miseczkowe z wtykiem Touch Prof

Szt.

3

Szt.

3

Szt.
Szt.

100
4

Szt.

4

Kpl.
Szt.
Szt.

1
1
1

Szt.
Szt.

1
60

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Wartość
brutto

Nazwa
producenta,
marka, typ,
model

Razem

Część nr 5 – Materiały medyczne – siatki chirurgiczne
Lp.

1

2

Nazwa materiału

Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu, mikroporowata
- grubość siatki: 0,46 g/m2
- wymiary siatki: 8 cm x 15 cm
- rozmiar porów: 2,0 x 2,4 mm
Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu, mikroporowata
- grubość siatki: 0,46 g/m2
- wymiary siatki: 15 cm x 15 cm
- rozmiar porów: 2,0 x 2,4 mm
Razem

J.m.

Ilość

Szt.

300

Szt.

6

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Wartość brutto

Nazwa
producenta,
marka, typ,
model
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Część nr 6 – Przyrządy używane na salach operacyjnych
Lp.

Nazwa materiału

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Ilość
1

Witrectom do aparatu INFINITI Alcon 23G/20G

Szt.

Wartość netto

Stawka
VAT %

Wartość brutto

Nazwa producenta,
marka, typ, model

48

Razem

Część nr 7 – Materiały medyczne okulistyka
Lp.

Nazwa materiału

J.m.

Ilość

1

Refraktory tęczówkowe do sterylizacji ze stoperami rogówkowymi do
operacji okulistycznych

Szt.

4

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT %

Wartość brutto

Nazwa
producenta,
marka, typ,
model

Razem

Część nr 8 – Przyrządy używane na salach operacyjnych - okulistyki

Lp.
1

2

Nazwa materiału
Mikropęseta do witrektomii typu Eckardt 23G, jednorazowa,
sterylna, precyzyjnie łapiąca końcem. Platforma chwytna o
umieszczona w rurce ze stali nierdzewnej o długości 30 – 35
mm i średnicy 0,6 mm. Rękojeść wykonana z poliwęglanu z
antypoślizgowymi wypustkami o średnicy 15-18 mm,
kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści w celu
identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 150 - 170 mm.
Opakowanie zbiorcze 5 szt.
Jednorazowe końcówki silikonowe typu brush 23G/0.6 mm
do wielorazowych igieł fletowych typu 1281C w
opakowaniach zbiorczych po 5- sztuk.

J.m.

Ilość

Op.

5

Op.

8

Cena jednostkowa
netto za opakowanie

Wartość netto

Stawka
VAT %

Wartość brutto

Nazwa
producenta,
marka, typ,
model

29

3

Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G, kompatybilny z
aparatem DORC Associate 6700 zawierający :
• witrektom pneumatyczny 23G 2500 cięć/min;
• kaseta jednorazowa;
• światłowód 23G;
• jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi
zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym;
• dren do podaży powietrza;
• 1 x osłonka na ekran;
• 1 x osłonka na pilot;
• 1 x plastikowy trójnik;
• 1 x konektor 2x żeński;
1opakowanie zawierające 5 zestawów
Światłowód żyrandolowy podwójny w rozmiarze 25 G i / lub
27 G, kompatybilny z aparatem DORC Associate 6700. W
zestawie ze światłowodem specjalny nóż/prowadnica do
wykonania sklerotomii i wprowadzania włókna światłowodu.
Jedno sterylne, jednorazowe opakowanie po 5-zestawów:
światłowód, nóż.

4

Op.

5

Szt.

1

Razem

Część nr 9 – Materiały medyczne - okulistyka

Lp.

1

Nazwa materiału

Szpatułki do operacji okulistycznych o długości 130 – 145 mm, z
zagiętą końcówką długości 12 – 15 mm pod kątem 40-50 stopni i
szerokości za zagięciem 0,6-0,8 mm
Razem

J.m.

Ilość

Szt.

50

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT %

Wartość brutto

Nazwa
producenta,
marka, typ,
model

30

Część nr 10 – Materiały medyczne - okulistyka
Lp.

Nazwa materiału

J.m.

Ilość

1

Kaniula do usuwania oleju przez system trokarowi 23G, zakładana na
zewnątrz trokara. Kompatybilna z systemami trokarowymi 23G, 25G i
27G do aparatu DORG Associate. Opakowanie po 5-sztuk.

Op.

3

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT %

Wartość
brutto

Nazwa
producenta,
marka, typ,
model

Razem

Część nr 11 – Materiały medyczne - okulistyka
Lp.

1

Nazwa artykułu/ nazwa usługi

Zestaw do usuwania oleju kompatybilny z posiadanym aparatem
DORC Associate, ze strzykawką i kaniulą 19G. Pakowane po 5sztuk.

J.m.

Ilość

Op.

3

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT %

Wartość
brutto

Nazwa producenta,
marka, typ, model

Razem
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Część nr 12 – Materiały medyczne
Lp.

Nazwa artykułu/ nazwa usługi

J.m.

Ilość

1

Balon wewnątrzżołądkowy, przeznaczony do terapii przez okres 6 miesięcy
Balon na 6 miesięcy leczenia
1.Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od dnia dostawy.
2. Silikonowy cewnik zakładający balonu o średnicy zewnętrznej 6,5mm
wyposażony w przyłącze systemu wypełniającego Luer-Lock, metalowy
prowadnik usztywniający, znacznik długości.
3. Zestaw wyposażony w system do napełniania balona.
4. Balon nie posiadający po napełnieniu elementów konstrukcyjnych
penetrujących do jego wnętrza na głębokość większą niż 2 cm ani nie
wystających na jego zewnątrz.
5. Balon wyposażony w samouszczelniający się zawór, nie zawierający
metalowych elementów.
6. Zawór balonu wyposażony w znacznik RTG pozwalający na detekcję
położenia balona w przypadku jego spontanicznego opróżnienia i migracji
do jelita.
7. Balon wykonany z silikonu medycznego.
8. Możliwość napełnienia balonu w zakresie od 400 cm³ do 700 cm³.
9. Brak wymogu wprowadzania środka nawilżającego pod osłonę balona.
10. Brak wymogu dodawania błękitu metylowego do roztworu soli
fizjologicznej.
11. Balon wypełniany roztworem soli fizjologicznej.
12. Pojedynczy balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze
wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 30 przez okres 6 miesięcy, bez górnej
granicy BMI.
13. Kształt po napełnieniu: kula.
Balon wewnątrzżołądkowy, przeznaczony do terapii przez okres 12
miesięcy
Balon na 12 miesięcy leczenia
1. Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od dnia dostawy.
2. Silikonowy cewnik zakładający balonu wyposażony w przyłącze
systemu wypełniającego Luer-Lock, metalowy prowadnik usztywniający,
znacznik długości.
3. Zestaw wyposażony w system do napełniania balona.
4. Balon nie posiadający po napełnieniu elementów konstrukcyjnych
penetrujących do jego wnętrza na głębokość większą niż 2 cm ani nie

Szt.

35

Szt.

10

2

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT %

Wartość brutto

Nazwa
producenta,
marka, typ,
model

32

3

wystających na jego zewnątrz.
5. Balon wyposażony w samouszczelniający się zawór, nie zawierający
metalowych elementów.
6. Zawór balonu wyposażony w znacznik RTG pozwalający na detekcję
położenia balona w przypadku jego spontanicznego opróżnienia i migracji
do jelita.
7. Balon wykonany z silikonu medycznego.
8. Możliwość napełnienia balonu w zakresie od 400 cm³ do 700 cm³.
9. Brak wymogu wprowadzania środka nawilżającego pod osłonę balona.
10. Brak wymogu dodawania błękitu metylowego do roztworu soli
fizjologicznej.
11. Balon wypełniany roztworem soli fizjologicznej.
12. Pojedynczy balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze
wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 27 przez okres 12 miesięcy, bez górnej
granicy BMI.
13. Kształt po napełnieniu: kula.
Zestaw do usuwania balonów:
Aspirator igłowy do opróżniania balonu żołądkowego: Jednorazowy
endoskopowy aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnątrz
żołądkowego i usunięcia wypełniającego go roztworu soli za pomocą
standardowego odsysacza.
Kleszczyki endoskopowe do usuwania balonu żołądkowego:
Jednorazowe kleszczyki endoskopowe dedykowane do usunięcia z żołądka
opróżnionego balonu wewnątrz żołądkowego.

Szt.

45

Razem

___________________, 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 jednorazowych
materiałów medycznych, nr sprawy: 31/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
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2) Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (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)

34

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
do SIWZ

Wykonawca:
……………………………….……………………………………
………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp)
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych
materiałów medycznych, nr sprawy: 31/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 ……………………
zawarta w dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy:
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej mającym swoją siedzibę w Warszawie
przy ul. Krasińskiego 54/56 (01-755 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców 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 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych
materiałów medycznych, nr sprawy: 31/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.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę
jednorazowych materiałów medycznych, nr sprawy: 31/ZP/18.
Przedmiotem umowy jest 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.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 ze zm.).
Przedmiot umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.
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).
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.
Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych nią
warunkach.
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.

Zapis zostanie wprowadzony odpowiednio do części, której dotyczy.
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§2
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA
1. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy– dot. części 1, 3, 5 12/ 18 miesięcy – dot. części 4/ 24 miesiące– dot. części 2 – od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia
………… do dnia ……………. na podstawie zamówień złożonych 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 danego materiału.
3. Na opakowaniach handlowych materiałów musi znajdować się znak CE.
4. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego bezpośrednio
do magazynu medycznego Działu Materiałowego WIML w dni powszednie od godz. 8.00 do godz.
14.00 (wejście 1B, pok. nr 12). Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru są pracownicy
magazynu medycznego Działu Materiałowego Pionu Administracyjnego Zamawiającego, tel.
261 852 964.
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. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru objętego zamówieniem
w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy. Z odbioru ilościowego i jakościowego sporządza się
Protokół Odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków jakościowych lub niezgodności
dostarczonego towaru z zamówieniem, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad i w pełni
zgodnego ze złożonym zamówieniem lub uzupełni zamówienie i dostarczy ponownie do siedziby
Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru towaru w trakcie którego stwierdzono
braki ilościowe lub jakościowe. Procedura odbioru może być wielokrotnie powtarzana na zasadach
opisanych w niniejszym ustępie.
7. Protokół Odbioru bez uwag, podpisany przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia
faktury. Za datę odbioru zamówienia, uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru przez osobę
upoważnioną przez Zamawiającego. Podpisanie Protokołu Odbioru nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku zrealizowania zgłoszonej reklamacji w ramach gwarancji, zgodnie z postanowieniami
ust. 8 - 10. Sprawdzenie jakości i ilości towaru objętego zamówieniem przez Zamawiającego nie ma
wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad i różnic jakościowych i ilościowych
ujawnionych w późniejszym okresie.
8. W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub niezgodności towaru z cząstkowym zamówieniem
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 powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane Wykonawcy na e-mail
………………………………… Z czynności dostarczenia towaru wolnego zostanie sporządzony
Protokół Odbioru. Do czynności odbioru towaru zastosowanie mają odpowiednio postanowienia ust.
6. Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w miejsce towaru reklamowanego,
biegnie na nowo od dnia jego odbioru.
9. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji,
Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 12 miesięcznej gwarancji, której termin
rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru bez wad stwierdzonego Protokołem Odbioru, o
którym mowa w ust. 6, uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom
przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.
10. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy
towar na pełnowartościowy. Do zgłoszenia, terminu wymiany towaru oraz odbioru towaru w ramach
gwarancji , zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 8.
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§3
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
umowy.
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 jego 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..
§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.
§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg
cen określonych w złożonej ofercie cenowej.
2. Wartość netto umowy wynosi: …………… zł. (słownie: ………………………... złotych).
3. Wartość brutto umowy wynosi: …………… zł. (słownie: ……………………….. złotych).
* 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. Rozliczenia finansowe z realizacji przedmiotu umowy nastąpi, za faktyczne dostarczone produkty,
po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu …… dni9od daty otrzymania jej
przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego
Protokół Odbioru.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania.
6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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
9

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
39

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.

1.

§6
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w
Ofercie.
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.
Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy
ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 7 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.
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
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§7
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
zamówienia określonego w umowie.
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
Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w dostarczeniu dostawy (cząstkowej) złożonej na podstawie zamówienia
określonego w § 2 ust. 1 ponad termin dostawy tego zamówienia określony w § 2 ust. 1, w
wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto tego (objętego opóźnieniem)
zamówienia za każdy dzień opóźnienia (za dostarczenie przedmiotu zamówienia rozumie się
podpisanie Protokołu Odbioru zamówienia bez uwag) (kara umowna naliczana będzie do 30
dnia opóźnienia w przypadku upływu 30 dnia opóźnienia dostawa cząstkowa uznana będzie za
niezrealizowaną, a Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto zamówienia objętego opóźnieniem) *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 netto;
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2) za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 1 % 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. 8 lub ust. 10 w wysokości 0,2%
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto zamówienia, w ramach którego dostarczony został
towar objęty reklamacją za każdy dzień opóźnienia (kara umowna naliczana będzie do 30 dnia
opóźnienia w przypadku upływu 30 dnia opóźnienia dostawa uznana będzie za niezrealizowaną,
a Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
brutto zamówienia w ramach którego dostarczony został towar objęty reklamacją zgłoszoną na
podstawie § 2 ust. 8 lub § 2 ust. 8 w ze. z § 2 ust. 10) *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 netto;.

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;.
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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.
Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
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.
Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.
Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
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
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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.
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.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§9
ZMIANY UMOWY
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
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.
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;
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,
- w opisanych przypadkach zmianie może ulec odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia, cena umowy brutto, sposób realizacji przedmiotu zamówienia.
Zmiany umowy nie mogą powodować zmiany charakteru całego zamówienia przez zastąpienie
zamówienia innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia.
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 nr2 i 4
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,
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 10
KLAUZULA POUFNOŚCI
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”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
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.
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.
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.
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.
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.
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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.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 11
SIŁA WYŻSZA
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.
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.
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.
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.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
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.
2018r., poza. 1986 ze zm.).
Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.
Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia
z dniem powtórnej awizacji.
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.
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