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1. Wstęp - ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
                             ul. Szpitalna 7     63 – 600  Kępno 
         zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w   trybie  
         przetargu nieograniczonego, na dostawę odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych 
         wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi  kwasowo – zasadowej z kooksymetrią dla  Samodzielnego   
         Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie. 
 

2.    Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje ogólne. 
        Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego poniżej 

209 000 euro zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.12.2015r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 
2015 Nr 2254) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.poz.1126).  

        2.1. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
        2.2. Wykonawcy mogą składać ofertę  wyłącznie w odniesieniu do całego postępowania. 
        2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.  
        2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
        2.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
        2.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt7 
               Ustawy PZP. 
      2.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
        2.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w walutach obcych.  
        2.9. Zamawiający,   żąda   wskazania   przez    Wykonawcę   części   Zamówienia,   którą   zamierza  powierzyć   
                Podwykonawcy    i podania  przez Wykonawcę Firm podwykonawców.  
        2.10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane,  
                 podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do   kontaktu z nimi,    
                 zaangażowanych  w  dostawy.  Wykonawca   zawiadamia   Zamawiającego  o wszelkich  zmianach danych, o 
                 których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje  informacje  na  temat   nowych  
                 podwykonawców,  którym w późniejszym okresie  zamierza powierzyć realizację dostaw.  
       2.11. Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na które zasoby Wykonawca  
                 powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia  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. 
        2.12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
        2.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o której  
                  mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy.  
        2.14. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24aa Ustawy, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 
                  czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podległa wykluczeniu oraz 
                  spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
     3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i  
                zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi  kwasowo – zasadowej z kooksymetrią dla   
                Samodzielnego   Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie. 
     3.2. Kod według CPV 33.69.65.00-0. 
     3.3. Szacunkowa ilość badań oraz prób kontrolnych, odczynników , kalibratorów materiałów kontrolnych 
               i zużywalnych, opis  warunków granicznych analizatora parametrów krytycznych z ko oksymetrią zostały 
               podane w załącznikach  nr 2 i nr 3 do SIWZ stanowiących  integralną część   niniejszej specyfikacji. 

3.4. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 m-cy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
         rezygnacji z części odczynników wynikające z braku zapotrzebowania na dany odczynnik. 

        Niespełnienie chociażby jednego  wymaganego w  specyfikacji warunku spowoduje odrzucenie oferty. 
       Oferowane artykuły muszą być bezwzględnie dopuszczone do obrotu na terenie R.P. 

      3.5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów 
               we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień  
               przez Wykonawcę.  



 

     3.4. Warunki graniczne oraz warunki serwisowania  zawarte są w załącznik u nr 2 do SIWZ. W przypadku nie      
             spełnienia wartości tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w 
             kolumnie „Odpowiedź TAK/NIE” zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru. 

3.5. Oferowany analizator musi  być kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu  gotowy do  pracy zgodnie z 

       przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych instalacji i zakupów inwestycyjnych.  
4.   Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji : 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
5.   Warunki udziału w postępowaniu 
      5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
               5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy  
       5.2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postę- 
              powaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia sporządzonym zgodnie  ze wzorem 
              stanowiącym załącznik nr 1a do Formularza Oferty. 
     5.3. Informacje zawarte w załączniku nr 1a do Formularza Oferty stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
             nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
     5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załącznik nr 1a do  Formularza  
             Oferty składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.  

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1. 
     Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę 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 dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2015r., poz. 978 z późn.  zm.) lub którego upadłość  
     ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym  
     postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,   
     chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo 
     upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233 z późń. zm.)  

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  
    oraz brak podstaw do wykluczenia. 
    7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu  
            Zamawiający żąda następujących dokumentów:  
            7.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy, 
                       wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
                       UWAGA: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
                       mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy w/w dokument, 
                       składa dokument o którym mowa w pkt. 7.3.1. SIWZ w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14i 21  
                       Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania   ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie  
                       wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby  
                       złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  
                      zawodowego lub gospoda czego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument  
                      powinien  być  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W  
                      przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
                      się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o  
                      udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu .   
         7.1.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli 
                       odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku podstaw do  
                       wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy . 
            7.1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
                       z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
                       ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym  
                       organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
                       w szczególności uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
                      płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu,  
            7.1.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
                       Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
                       zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż  
                       3 m-ce   przed   upływem   terminu   składania   ofert,   lub   innego  dokumentu potwierdzającego, że   
                       Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w  sprawie   spłat tych należności wraz z  



 

                       ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  
                       odroczenie ,rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie   w całości wykonania decyzji  
                       właściwego organu,  
            7.1.5. Oświadczenia Wykonawcy:  
                        7.1.5.1. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji  administra- 
                                      cyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
                                      zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku  lub decyzji dokumentów potwierdza- 
                                      jących dokonanie płatności tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
                                      lub zawarcie wiążącego porozumienia w  sprawie spłat tych należności,  
                        7.1.5.2. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania  się o 
                                      zamówienie publiczne,  
                        7.1.5.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z  dnia 
                                      12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz, U. z 2016r., poz. 716)  
             7.1.6. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej 
                        (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może   złożyć wraz z oświad- 
                        czeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
                        konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).  
                        UWAGA:   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajją-  
                        cego  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
                        przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
                        ust.1 pkt.23 Ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4  do SIWZ  
       7.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej ocenioną, 
               do złożenia w terminie nie dłuższym niż 6  dni od dnia doręczenia wezwania aktualnych na dzień złożenia  
               oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy.  
      7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast   dokumentów, o    
               których mowa w pkt. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4 SIWZ, składa:  
              7.3.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny  
                         dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w  którym Wykonawca ma  
                         siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma  osoba, której dotyczy informacja albo  
                         dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt. 13, 14, 21 Ustawy  
              7.3.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
                          zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:  
                         7.3.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub  zdrowotne 
                         albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny- 
                         mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie 
                         lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji  właściwego 
                         organu,  
                         7.3.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
                7.3.3. Dokumenty o których mowa w pkt. 7.3.1. i 7.3.2.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
                           6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. 7.3.2.1. SIWZ,  
                           powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.  
                7.3.4. 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. 7.3. SIWZ,  
                           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. Przepis pkt. 7.3.3. SIWZ stosuje się  
                           odpowiednio.  
                7.3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
                           zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca  ma siedzibę lub 
                            miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument  dotyczy, o udzielenie  
                            niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
          7.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
                   Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:  
 
 



 

                   7.4.1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi Ustawy z dn.20.05.2010r.  
                              o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r.; poz.876 t.j. ze zm.) - w tym posiada ważne i aktualne na  
                              dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na  terenie RP m.in. (jeżeli  
                              dotyczy)  Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany  przez   jednostkę notyfikowaną,  
                              instrukcję  używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany  wyrób medyczny został  
                              zgłoszony/wpisany do  Rejestru  wyrobów medycznych i podmiotów   odpowiedzialnych za ich  
                              wprowadzenie do obrotu lub  dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyro-  
                              bach medycznych. W przypadku gdy   przedmiot zamówienia nie  wymaga spełniania powyższego  
                              warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w  składanej ofercie. Na   każde pisemne wezwanie   Zama-    
                               wiającego, Wykonawca dostarczy, dokumenty  potwierdzające spełnienie powyższego wymogu.  
            7.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów 
                    lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi   ogólnodostępnych i  
                    bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz  danych wskazane przez  
                    Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  
            7.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
                    Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do  złożenia wszystkich lub  
                    niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają  
                    warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone  
                    uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub  
                    dokumentów.  
             7.7. Oświadczenia, o których mowa w Rozdz. 7 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
                     zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące  
                     podwykonawców, składane są w oryginale.  
             7.8. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.7. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 
                     poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem  dokonuje odpowie- 
                     dnio Wykonawca, podmiot,   na  którego  zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca/Wykonawcy  
                     wspólnie   ubiegający   się   o   udzielenie   zamówienia   publicznego albo    podwykonawca, w zakresie 
                      dokumentów, które każdego z nich dotyczą . 
             7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
           7.10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku wobec nich  
                     podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału  
                      w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów.  
           7.11. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
                      sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach 
                      technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
                      od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
             7.12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawia- 
                       jącemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów, 
                      w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
                       zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
             7.13. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
                       określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
                       należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 
                       podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które  
                       określają w szczególności:  
                      7.13.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
                      7.13.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu 
                                    zamówienia publicznego;  
                      7.13.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
            7.14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na 
                      zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów  
                       dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.  
             7.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ, 
                      dotyczących podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a których 
                      nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w  
                      art. 22a Ustawy.  
 



 

             7.16. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  lub 
                       zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez  Wykonawcę 
                       spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec  tego podmiotu 
                       podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.13–22 i ust.5 pkt. 1 Ustawy. 
             7.17. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  odpowiada 
                       solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za  szkodę poniesioną przez  
                       Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów,  chyba że za nieudostępnienie  
                       zasobów nie ponosi winy.  
              7.18. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
                        mowa w pkt. 7.12. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków  udziału w postę- 
                        powaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,  Zamawiający żąda, aby  
                        Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
                        7.18.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
                        7.18.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli  wykaże 
                                     zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  
               7.19. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę wspólną lub Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w 
                         celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w odpowiedzi na wezwanie składa  
                         dokumenty opisane powyżej. Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie  
                         wspólnej) oraz każdego z podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania  
                         spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

8. Oferta wspólna. 
     8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
     8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 
             ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  
             sprawie zamówienia publicznego.  
     8.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w  pkt. 8.1.  
     8.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 8.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed  
             zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
      8.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  
             8.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o     
                        udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o  udzielenie niniejszego 
                        zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zaleca się, aby pełnomocnikiem  
                         (liderem) był jeden z partnerów.  
             8.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,  
             8.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępo- 
                        wania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
                        wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 
             8.5.4. partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
             8.5.5. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera)konsorcjum,  
             8.5.6. składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez   
                        poszczególne podmioty konsorcjum.  
             8.5.7. wniesienie wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich partnerów składających ofertę wspólną. 

9. Informacje o sposobie  kontaktu  Zamawiającego z Wykonawcą  oraz  przekazywania oświadczeń lub 
     dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami . 
      9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
      9.2. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty złożone 
              w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

      9.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem  Zamawiającego:  
             9.3.1. za pośrednictwem operatora pocztowego zgodnie z  ustawą z dn.23.11 2012r. Prawo  pocztowe,  
               9.3.2. za pośrednictwem faksu,  
               9.3.3. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn.18.07 2002r. o świadczeniu 
                        usług drogą elektroniczną.  
        9.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informację za 
                pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w  rozumieniu ustawy z dn.  
                18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stronna żądanie drugiej strony niezwłocznie  

                potwierdza fakt ich otrzymania.  



 

         9.5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
         9.6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na  
                 kierowane zapytania.  
         9.7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
                Zamówienia.  
         9.8. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem  terminu 
                składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych  
                 Warunków Zamówienia wpłynie do siedziby Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
                 upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
         9.9. Jeżeli wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do siedziby Zamawiającego, po upływie 
                 terminu składania wniosku (zapytania), o którym mowa w pkt. 9.8. lub będzie dotyczył udzielonych  
                 wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek (pytanie) bez rozpatrzenia.  
       9.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań),  o których  
                 mowa powyżej.  
       9.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami), Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  którym 
                 przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieszcza na swojej stronie  internetowej.  
       9.12. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  
                  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to   konieczne.  
        9.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert   zmienić treść  
                  SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  
        9.14. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy  przesłać na 
                   faxu: 62/ 78 27 401 oraz pocztą elektroniczną na adres:  przetargi@szpital.kepno.pl. Zamawiający  
                   wymaga bezwzględnie składania pytań w wersji edytowalnej, co znacznie usprawni Zamawiającemu   
                   zamieszczanie odpowiedzi . 
                  Adres do korespondencji listownej:  
                  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
                   Sekcja  ds. Zamówień Publicznych  
                  ul.  Szpitalna  7   63 – 600  Kępno 
        9.15. Osoby uprawnione do kontaktu  z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących   postępowania są:  
                  9.15.1. w zakresie przedmiotu zamówienia – Alicja Szydlik-Węckowska – Kierownik Laboratorium  
                                                                                                   Centralnego, tel. 62 / 78 27 417 
                  9.15.2. w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
                               Elżbieta Kaczmarczyk - Sokołowska – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych, tel. 62/78 27 345,  

10.  Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.  

11.  Termin związania ofertą. 
        11.1. Termin związania ofertą wynosi30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.  
        11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, 
                   że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
                   do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak  
                   niż 60 dni kalendarzowych. 

12.  Opis sposobu przygotowania ofert: 
        12.1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
        12.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
        12.3. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian, 
                  bez zgody Zamawiającego.  
        12.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i  zaciągania w 
                  jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  Oznacza to, jeżeli z  
                  dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa  wynika, iż do reprezentowania 
                  Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty   wchodzące w skład oferty muszą być  
                   podpisane przez wszystkie te osoby.  
        12.5. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 
                  zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośre- 
                  dnio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli  pełnomocnictwo takie nie wynika  
                  wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny   Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub  
                  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku  
                  spółek cywilnych), to do oferty należy  dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego  
                  pełnomocnictwa, wystawionego do  reprezentowania Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.  
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        12.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy  
                  złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
         12.7. Forma oferty:  
                   12.7.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod  
                                rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą   elektroniczną lub faksem.  
                   12.7.2. oferta napisana będzie na komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę (-y)  
                               uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli –  
                               reprezentowania na zewnątrz wraz pieczątką (ami) imienną (-ymi),  
                   12.7.3. Wszystkie miejsca oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być 
                                parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby  podpisujące ofertę 
                                W przypadku podpisu nieczytelnego należy podpis opatrzyć pieczęcią   imienną.  
                  12.7.4. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
                               polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
                  12.7.5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty 
                                – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem  zgodnie z zasadami  
                               opisanymi w SIWZ. Podpis nieczytelny należy opatrzyć imienną   pieczęcią. Poświadczenie za  
                               zgodność z oryginałem dokonywane jest przez osobę   uprawnioną) do reprezentowania firmy na  
                               zewnątrz.  
                   12.7.6. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.  
         12.8. Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać:  
                   12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty,  
                   12.8.2. Wypełnione oświadczenia stanowiące załącznik 1a do Formularza Oferty 
                   12.8.3. Wypełniony arkusz cenowy stanowiący załączniki nr 3 do SIWZ. 
                   12.8.4. Wypełniony formularz WARUNKI GRANICZNE stanowiący załączniki nr  2  do SIWZ. 
                   12.8.5. oświadczenie wymienione w pkt. 7.4. SIWZ  
                   12.8.6. pełnomocnictwo – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.  
         12.9. Wykonawcy proszeni są o spięcie dokumentów w sposób trwały oraz ponumerowanie kolejno zapisanych 
                    stron.  
        12.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę.  
                    12.10.1. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 
                                  formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo  oznaczona z dopiskiem 
                                   „zamiana” lub „wycofanie”,  
                    12.10.2. koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.  
        12.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy protokół wraz załącznikami (oferty,  opinie 
                    biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje składane przez 
                    Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne, z wyjątkiem 
                    informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
                    konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie  składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one  
                    udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone   informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki  
                    do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu  
                    postępowania z tym, że oferty   są jawne od chwili ich otwarcia. Po otwarciu ofert, na wniosek   
                    zainteresowanego, zamawiający   udostępni, przed zakończeniem postępowania, dokumenty podlegające  
                    udostępnieniu.  
        12.12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Ustawy, tj. m.in.:  nazwy i adresy 
                    informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności.  
        12.13. Za tajemnice przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy   przesłanki: 
                    12.13.1. są nieujawnione do wiadomości publicznej,  
                    12.13.2. posiadają wartość gospodarczą (np. informacje techniczne, technologiczne,  organizacyjne  
                                   przedsiębiorstwa),  
                    12.13.3. przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  
                                    W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie  składania ofert 
                                    (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że  zastrzeżone informacje 
                                   rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że  
                                   zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo do  
                                   odtajnienia tych informacji.  
 
 



 

        12.14. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu formularza 
                    ofertowego (załącznik nr 14 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny być  odpowiednio oznaczone na  
                    właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie  
                    wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji    należy zamieścić stosowne odsyłacze.  
        12.15. Ujawnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  osoba zainteresowana winna złożyć 
                    pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów w sprawie postępowania przetargo- 
                    wego  , po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres  udostępnienia  
                    dokumentów.  
        12.16. Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający jej nienaruszalność, a także nie budzący  żadnych wątpliwości 
                    co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 
                    Kopertę należy zaadresować:      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
                                                                                                          ul.  Szpitalna  7   63 – 600  Kępno 
                                                                                   Oferta przetargowa – przetarg nieograniczony SPZOZ-ZP/9D/2017 
                                                                                               Nie otwierać przed dniem 04.09.2017r., godz. 11.30  
        12.17. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.  

        12.18. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.  
13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
      13.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  Samodzielny Publicznym Opieki Zdrowotnej w  Kępnie 
                 ul. Szpitalna 7  63-600 Kępno (Budynek Administracji – I piętro Sekretariat, w dni robocze w godz. od 7:30  
                 do 15:00) w nieprzekraczalnym terminie do dn.04.09.2017r. do godz.11:00.  
       13.2. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej opisane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji 
                 przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka jako złożona po 
                 terminie, nie będzie brała udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.  
       13.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta złożona  po 
                 terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
       13.4. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 04.09.2017r.r. o godz. 11:30, adres jw., II piętro -Sala konferencyjna  
                  Otwarcie ofert jest jawne.  
       13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
                 Zamówienia, natomiast podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
                 a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
                 zawartych w ofertach – jeżeli dotyczy.  
       13.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje   dotyczące: 
                kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia;  firm oraz adresów Wykonawców,  którzy    
                 złożyli oferty w terminie; ceny brutto, terminu wykonania zamówienia,  

  14.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
        14.1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto.  
        14.2. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie 
                  obowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenie podatek od 
                  towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i  
                  usług lub podatkiem akcyzowym. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i  
                  koszty związane z dostawą: wartość oferowanego przedmiotu zamówienia, koszty transportu loco  
                  Zamawiającego, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne, jeżeli  
                  występują. Ceną oferty jest więc cena brutto, czyli całkowita wartość, jaką Zamawiający zapłaci za  
                  realizację umowy.  
         14.3. Zaokrąglenia cen w złotych w Formularzach cenowych i Formularzu ofertowym, w kolumnach  Wartość 
                   netto, Wartość VAT, Wartość brutto należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że  
                   trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli  
                   trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.  
         14.4. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania 

        prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń  Wykonawcy, zwią- 
        zanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie elementów   niezbędnych do wykonania 
        zamówienia.  

          14.5. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z tabelką zamieszczoną w załączniku nr 3 do SIWZ (arkusz cenowy). 
                    Wartość brutto muszą być zapisane z   dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).  
          14.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
                    zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty  dolicza do przedstawionej 
                    w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 



 

                    składając natomiast 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 . 
                    (punkt 11 Formularza ofertowego).  
           14.7. Jeżeli wymagane przez zamawiającego kwoty określone w opisie sposobu oceny warunku   dotyczącego 
                    posiadania wiedzy i doświadczenia oraz warunku dotyczącego sytuacji  ekonomicznej i finansowej będą  
                    wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN  wg średniego kursu PLN w stosunku do  
                    walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski   (Tabela A kursów średnich walut obcych)  
                    obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w  
                    przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym dniowi zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 

15.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów,  
          sposób oceny ofert. 
          15.1. Ocena ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania zostanie 
                     dokonana  wg niżej opisanych zasad i kryteriów: 
                    15.2.1. Oferowana cena brutto oferty: 60%. 
                                   Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 pkt. wg następującej  zasady:  
                                                                                               cena minimalna  
                                                ilość pkt. za cenę oferty = ---------------------------- x 0,60x100 
                                                                                               cena oferowana  
                                    W kryterium cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość  punktów 
                                    (zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki).  
                     15.2.2.  Jakość: 40%. 
                                    Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 40 pkt. wg następującej zasady: 
 

                                                                           ilość pkt. uzyskanych w ofercie badanej 
                                    ilość pkt. za jakość = ---------------------------------------------------------- x 0,40x100 
                                                                          max. ilość pkt. uzyskana w tym kryterium                                   
                                     W kryterium  jakość ,oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
                                     (zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki).  
                      Jakość zostanie oceniona wg następujących parametrów i ich punktacji: 

Lp. Parametr oceniany Przyznana 
punktacja 

 

1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 10 

Analizator używany, rok produkcji poniżej 2017 0 

2. Żywotność elektrod nie krótsza niż:  12 miesięcy 10 

Żywotność elektrod krótsza niż:  12 miesięcy 0 

3. Czas oczekiwania na zamówione odczynniki: do 24 godzin w dni robocze 10 

Czas oczekiwania na zamówione odczynniki: powyżej 24 godz. w dni robocze 0 

4. Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku 10 

Brak możliwości ww. zgłoszenia 0 

 
      15.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie (łącznie w dwóch kryteriach) uzyska 
                największą ilość punktów. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria 
                kryteria określone w niniejszej SIWZ.  
      15.4. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do  porównania ofert 
                będzie brał pod uwagę cenę brutto zadania.  
      15.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących  treści 
                złożonej oferty.  
      15.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom przed- 
                stawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako  najkorzystniejsza    

                w oparciu o podane kryteria wyboru.  
16.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  
         umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
          16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich   Wykonawców,  
                     którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 Ustawy o:  



 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce  
      zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę    
      wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i  adresy, jeżeli  są  
      miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
      ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

                      b)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
                      c)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadku, o  
                            którym mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań 
                             dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
                      d)   nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
                      e)   unieważnieniu postępowania,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
             16.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w  pkt.16.1. ppkt. b) 
                      SIWZ, zawiera wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę  
                      Zamawiający uznał za niewystarczające.  
           16.3.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o    której mowa   
                      w pkt. 16.1. ppkt. a), d) i e) na stronie internetowej.  

18.   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. 
         18.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi zał. nr  5 do  
                    niniejszej SIWZ.  
         18.2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach   
                   umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.  

19.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
          o udzielenie zamówienia. 
         19.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 
                   29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  

20.   Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  stanowiące jej integralną część: 
 
         Załącznik nr 1    -  Formularz Oferty 
         Załącznik nr 1a do  Formularza Oferty - Oświadczenia  
         Załącznik nr 2    -  Warunki graniczne i serwisowania 
         Załącznik nr 3    - Arkusz cenowy 
         Załącznik nr 4    - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,  
         Załącznik nr 5    - Projekt Umowy  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NR  sprawy  SPZOZ-ZP/9D/2017                                                                                                            Załącznik nr 1do SIWZ 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Nazwa Wykonawcy (nazwa firmy, adres): 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
e-mail ………………………………….……………….tel……………………………..…………………………/fax ............................................... 
 
NIP nr .............................................REGON ............................................................................................. 

Nr konta bankowego do rozliczeń z Wykonawcą za realizację umowy …….………………………………. 

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

w Banku ................................................................................................................................................... 

Zarejestrowanym w ……………………………………………….……………, pod nr …………………………………., prowadzonym przez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoby upoważnione wraz ze stanowiskami do podpisania umowy: ...............................................................k........... 
Adres zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji 
działalności gospodarczej ……………………………………………………………. (wypełnić tylko przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą). 
Odpowiadając na ogłoszenie o  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 
odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i  zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań 
równowagi  kwasowo – zasadowej z kooksymetrią  dla   Samodzielnego   Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w  Kępnie. – zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy wykonywanie dostawy, będącej przedmiotem 
zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 

Lp. Nazwa asortymentu Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 

1. Dostawa odczynników , kalibratorów, 
materiałów kontrolnych i  

zużywalnych  
 

 dzierżawa analizatora do badań 
równowagi  kwasowo – zasadowej z 

kooksymetrią   
 

 
 

……………………. 
 
 

…………………… 

 
 

………………….. 
 
 

………………….. 

 
 

……………….. 
 
 

………………. 

 

R A Z E M 
   

 
Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.                                         
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami (w tym 

z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w nich zawarte. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, załączone do oferty w osobnym opakowaniu z 

napisem: Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 



 

udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. (załączyć dokument w którym Wykonawca wykaże, 
iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – vide 12.11. – 12.14. SIWZ) * 

5. Niniejszym informujemy, iż nie zastrzegamy dokumentów składających się na ofertę przetargową.* 
6. Upoważniamy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie lub jego upełnomocnionych 

przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich czynności mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 
dokumentów i przedłożonych informacji. 

 
7. Upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa do dostarczenia stosownej informacji uznanej 

przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień otwarcia ofert. 
9. Dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców.* 
10. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami  

a) ……………………………………………………………………………….…..…….. (podać nazwę) w zakresie 
………………………………………………………………………,* (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) 
 

11. Niniejszym oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, że na przedmiot 
zamówienia, na który składamy niniejszą ofertą powstaje / nie powstaje* u Zamawiającego obowiązek 
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT. W przypadku, gdy u Zamawiającego powstaje obowiązek 
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT,  należy wskazać nazwę (rodzaj) usługi, których usługa będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz należy wskazać ich wartość bez kwoty 
podatku. (wykaz towarów należy załączyć do oferty na odrębnym dokumencie, wskazując dodatkowo, które 
zadanie i która pozycja w danym zadaniu). 

12. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować Na adres: ……………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Osoba do kontaktu …………………………………………………………………………………………... 
Telefon.: …………………………………, faks ………………………………………….. 
e-mail: ………………………………………………………  

 
 

..................................................................................... 
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć, data, podpis) 

Załączniki do oferty: (Wypełnia Wykonawca) 
1. …………………………………………..……………… 
2. ……………………………………………………..…… 
3. ……………………………………………………..…… 
4. …………………………………………………………... 
5. ………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………... 
7. ………………………………………………………….. 

 
*  niepotrzebne skreślić 

 
 

.......................... , dnia …........................... 
 
 
 
 

                                                                              ….................................................................................. 
                                                                                               Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy 

                                                                                upoważnionych do jego reprezentowania 
 
 

 



 

                 Załącznik nr 1a  
                 do FORMULARZA  OFERTY 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

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

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników , kalibratorów, 

materiałów kontrolnych i  zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi  kwasowo – zasadowej z 

kooksymetrią” prowadzonego przez Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kępnie, 
oświadczam, co następuje:  
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.   

 

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

      ………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów ………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
w następujących zakresie: …………………………………………….……………………………………………………………………………… 
                                                                   (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

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

    ………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  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. 
 

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

   ……………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

 



 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………… 
                                   (pełna  nazwa/firma, adres, w zależności od pomiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

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

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa odczynników , kalibratorów, 
materiałów kontrolnych i  zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi  kwasowo – zasadowej z 

kooksymetrią” prowadzonego przez Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kępnie, 
oświadczam, co następuje:  
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

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

      ………………………………………………………….… 
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  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:  

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  
                                                                             (wypełnić niniejszego oświadczenie, jeżeli dotyczy) 
 

…………………….……., dnia ………….……. r.                                                    …………………………………………………………… 
          (miejscowość)                                                                                                           (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis 

    
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

(wypełnić, jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEDiG)  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.    

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

      ………………………………………………………….… 
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  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. 

 
…………………….……., dnia ………….……. r.                                               …………………………………………………………………………. 
          (miejscowość)       (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  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. 

 
 

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

 

      

 …………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Warunki graniczne analizatora parametrów krytycznych z kooksymetrią 
 

 

Oferent       ..................................................                                   Producent .................................................... 
 

Analizator  …………………………………… 

 
 

Lp. Warunki graniczne 
 

Odpowiedź: 
  

TAK NIE 

1. Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, SO2 – saturacja, K
+
, Na

+
, Cl

-
, Ca

++
, Bilirubina, 

Glukoza, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb 
  

2. Możliwość podania próbki bezpośrednio ze strzykawki, kapilary lub probówki    

3. Możliwość wykonania badań we krwi pełnej, krwi pępowinowej, surowicy, osoczu i 
dializatach 

  

4. Mała objętość próbki: RKZ – max. do 60 μl, z kooksymetrią – max. do 210 μl    

5. Odczynniki i kalibratory w stanie płynnym, gotowe do użycia   

6. Konfekcjonowanie odczynników w oddzielnych pojemnikach, których wymiana odbywa 
się niezależnie od siebie, wg potrzeb  

  

7. Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 40 dni    

8. Kalibracja automatyczna bez konieczności używania butli gazowych   

9. Automatyczne procedury czyszczenia toru pomiarowego i kondycjonowania elektrod   

10. Ścieki gromadzone w zamkniętym, niezależnym pojemniku jednorazowego użytku   

11. Wszystkie elektrody bezobsługowe, wymieniane niezależnie, nie wymagające 
dodawania płynów czy wymiany membran 

  

12. Oprogramowanie i instrukcja obsługi w j. polskim, łatwa komunikacja z operatorem   

13. Możliwość wyboru toru pomiarowego próbki   

14. Dowolność w definiowaniu panelu pomiarowego i wydruku wyników   

15. Wartości referencyjne parametrów mierzonych i wyliczanych dla wszystkich rodzajów 
badanych próbek 

  

16. Oferent zapewnia materiał kontrolny na trzech poziomach do wykorzystania  
1 x dziennie (naprzemiennie) 

  

17. System kontroli jakości z pamięcią uzyskanych wyników kontroli   

18. Pamięć wyników pacjentów nie mniejsza niż 30000    

19. Wbudowana drukarka   

20. Czytnik kodów kreskowych   

21. Analizator zaopatrzony w UPS o odpowiedniej mocy    

22. Bezpłatne podłączenie analizatora do funkcjonującego LIS (program „Eskulap”)   

23. Możliwość dwustronnej współpracy analizatora z siecią informatyczną   

24. Bezpłatne serwisowanie w okresie trwania umowy: naprawy, przeglądy, dojazd    

25. Czas reakcji na zgłoszoną awarię nie dłuższy niż 2 godziny   

26. Naprawa – do 24 godzin od zgłoszenia problemu /awarii (w dni robocze)   

27. Oferent posiada procedurę reklamacyjną; wraz z ofertą dostarczy obowiązujący w firmie 
arkusz reklamacyjny. 

  

Pozostałe bezwzględne wymagania 
28. Oferent podaje dokładne dane dotyczące analizatora:  data produkcji i wartość w PLN.    
29. Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodne z aktualnymi przepisami dostarcza 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
  

 

 
                                                                   ......................................................................... 
                            (data i podpis osoby upoważnionej wraz z pieczątką 

 
 
 
 
 
 



 

                                     Załącznik nr 4 do SIWZ.  

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
(Wypełnia Wykonawca lub pełnomocnik w przypadku Konsorcjum 

albo upoważniona przez Wykonawcę osoba) 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy (pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): 
…………………………………………….…………………………………………………………………….. 
……………………………………………….………………………………………………………………….. 
 
Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum) 
……………………………………………..…………………………………………………………………….. 
…………………………………………..……………………………………………………………………….. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa odczynników , kalibratorów, 
materiałów kontrolnych i  zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi  kwasowo – zasadowej z 
kooksymetrią” oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w 
terminie, zamieszczonymi stronie internetowej zamawiającego (www.szpital.kepno.pl), co następuje: 
1. przynależę / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184 ze zm.). 

(UWAGA! w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

*wybrać odpowiednio 

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

       ………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym 

oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       …………………………………………………………….… 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć,  podpis) 
 

 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

PROJEKT     UMOWY  Nr    SPZOZ-ZP/9D/2017 
 

W dniu ………….2017r. na podstawie  wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  oraz  przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015r, poz. 2164z późn. zm. ) pomiędzy: 
Samodzielny Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno reprezentowanym 
przez: 
 1.  mgr Marian Olejniczak   - Z-ca  Dyrektora SPZOZ w Kępnie 
        ds.  Ekonomiczno - Eksploatacyjnych 
 2.  mgr Beata Andrzejewska   - Główna Księgowa 
  

wpisanym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  
Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006953 NIP 619-18-27-089,    
REGON 000308548    nazwanym w treści umowy Zamawiającym, a: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

REGON  …………………………  ;  NIP …………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w asortyment stanowiący  

przedmiot umowy- tj. dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i  zużywalnych wraz z 
dzierżawą analizatora do badań równowagi  kwasowo – zasadowej z dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w  Kępnie. 

2.  Dostawy będą wykonywane zgodnie z SIWZ, przedmiotem zamówienia, z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Dostawy przedmiotu umowy w asortymentach i ilościach określonych przez Zamawiającego następować będą 
        na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 2. 
1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

          Oferta Wykonawcy, 

          SIWZ. 
§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy towar będzie nowy, wolny od wad. 
Spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
najwyższej jakości oraz w stanie nadającym się do użytku.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty spełniają wymagania wynikające z 
ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876t.j. z późn. zm.). Wykonawca w 
terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego przedłoży kopie dokumentów dopuszczających 
do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Forma przekazania: elektronicznie (e-mail), niezwłocznie 
potwierdzony pisemnie.  

4. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, 
Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie 
posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 
3 dni od dnia wezwania przekaże  kopie dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych. 

5. Wykonawca oświadcza, że przeszkoli na swój koszt personel w zakresie obsługi analizatora. Czas trwania 
szkolenia nie będzie krótszy niż 12 godz. łącznie. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone 
certyfikatem. 

§ 4. 
1. Cenę umowną ustala się w oparciu o formularz cenowy dla przedmiotu umowy w wysokości: 

        wartość netto: ………………….   (słownie:………………………………………………………………………………………………………………) 
        podatek VAT………………………(słownie……………………………………………………………..:…………………………………………………) 



 

         wartość brutto: ………………..  (słownie:………………………………………………………………………………………………………………) 
2. Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w „Formularzu asortymentowo - cenowym”    

         stanowiącym integralną część umowy. 
3. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu i ubezpieczenia do  

czasu wydania Zamawiającemu, cło, opłaty graniczne, podatek VAT, koszty dostaw oraz wszystkie inne koszty 
nie wymienione, a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

4.  Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu. 
5. Zapłata nastąpi w przeciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
6. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, z zaznaczeniem 

nazwy dostarczonego produktu oraz numeru umowy. 
7. Płatność faktur dokonywana będzie z konta Zamawiającego. 
8. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, który będzie służył do rozliczeń pomiędzy stronami umowy: 

...................................................................................................................... 
9.      Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 619-18-27-089 
10.    Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi   bankowej   
         powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca 
11.   Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego, w razie zmiany 
        11.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych  
                  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
        11.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki  
                  składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania  
                  przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, każda ze stron umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie 
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Uzgodnione zmiany  wynagrodzenia będą 
obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną  waloryzacji. 

13. Przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" , o którym mowa w ust. 14 należy rozumieć pojęcie 
zdefiniowane w art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy -Prawo zamówień 
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., 
poz. 1153). Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i jest uzależniona od 
wykazania wpływu tej zmiany na wartość wynagrodzenia miesięcznego. 

14. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia i nie podpisanie aneksu do umowy w 
terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 15 uprawnia strony do rozwiązania umowy 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

15. Ponadto, w przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto pozostanie bez 
zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy 
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku 
obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego, bez konieczności sporządzania aneksu do 
umowy. 

16. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody, przez podmiot, 
który utworzył  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15.04. 
2011r. o działalności leczniczej).  

17. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 
wielkości przedmiotu umowy, przy czym zmniejszenie to nie może przekroczyć 30% wartości umowy.  

 

§ 5. 
Umowa będzie realizowana przez okres  36 miesięcy -   licząc do dnia jej zawarcia. 

§ 6. 
1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:  

        .............................................................................................................................. 
2.    Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu podwykonawcy.  
3.    Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego przez  
        jego podwykonawców. 
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem 

podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy. 



 

§ 7. 
1. Poszczególne dostawy następować będą na podstawie telefonicznych(faks) ,pisemnych lub elektronicznych  

(e-mail)zamówień, składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
2. Dostawa przedmiotu umowy będzie następowała w ciągu 7dniroboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. 
3. Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1ust. 1następować będzie sukcesywnie  w okresie trwania 

umowy, zgodnie z § 5. 
4. O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych, utracie, szkodach i innych niezgodnych z postanowieniami 

umowy zdarzeniach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca musi być poinformowany w 
ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy, a o braku dostawy –w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym dostawa 
miała nastąpić. 

5. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o ile został mu on dostarczony zgodnie z warunkami 
niniejszej umowy oraz zapisami SIWZ. 

6. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w pkt. 2.Zamawiający 

będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu 
asortymentu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, bez 
konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia 
oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania 
tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. 
zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający 
niezależnie od tego zachowuje prawo do kary umownej za zwłokę zgodnie z § 10. 

8. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w 
trybie określonym w ust. 7. 

§8. DZIERŻAWA 
1.  Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem analizatora immunochemicznego o numerze fabrycznym 

............................................ .Producent: ..........................TYP: ................... . Rok produkcji ................... .  
         O wartości początkowej równej.................................... PLN.  
        (słownie) .............................................................................................................................................,  
         zwanego dalej urządzeniem. Wykonawca oświadcza, że powyżej opisany aparat jest sprawny technicznie i nie   
        jest   obciążony prawami osób trzecich. 
2. Przekazanie urządzenia nastąpi protokółem zdawczo –odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron. 
3. Wykonawca dostarczy urządzenie i zainstaluje je w terminie 14dni kalendarzowych,  od daty podpisania umowy,  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt do dnia .......................... .  
4. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny płatny będzie w okresach miesięcznych, który wynosi: 

a) za analizator immunochemiczny –.................................. brutto PLN (słownie: ................................................). 
5. Czynsz dzierżawny jest stały przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.  

 6.     Zapłata nastąpi w przeciągu 30dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
 7.      Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków urządzenie opisane w§8ust. 1. 
 8.   Zamawiający zobowiązuje się użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej 
        eksploatacji. 
9. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich. 
10. Zamawiającego obciążają nakłady na urządzenie stanowiące przedmiot dzierżawy, a szczególnie koszty   

eksploatacji urządzenia tj. zakup odczynników i materiałów zużywalnych. 
11. Na czas trwania dzierżawy Wykonawca ceduje na rzecz Zamawiającego prawa i obowiązki właściciela wynikające  

        z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji urządzenia przekaże protokół instalacji, oraz kartę gwarancyjną. 
12. Wykonawca oświadcza, iż w czasie trwania dzierżawy naprawy serwisowe urządzenia opisanego w  §8ust. 1 

wynikające z normalnego użytkowania, a nie wynikające z winy Zamawiającego oraz wymagane przeglądy 
okresowe, świadczone będą przez Wykonawcę bezpłatnie. Szczegółowe warunki wykonywania serwisu, określa 
umowa serwisowa stanowiąca załącznik do protokołu zdawczo –odbiorczego urządzenia. 

13. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać urządzenie  do użytkowania osobom 
trzecim ani go poddzierżawiać 

14. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawca oświadcza, że czas przystąpienia do naprawy danego  
         urządzenia nie będzie dłuższy niż 24 godz. od dnia zgłoszenia. 



 

15.  Wykonawca oświadcza, że czas usunięcia usterki/awarii niewymagający wymiany części zamiennych, nie będzie      
dłuższy niż 1dzień kalendarzowy od dnia przystąpienia do usunięcia awarii/usterki. W przypadku, gdy usunięcie 
awarii/usterki wymaga wymiany części zamiennych, czas usunięcia takiej usterki/awarii nie będzie dłuższy niż 14 
dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do usunięcia awarii/usterki. 

16. Na czas naprawy i/lub usunięcia usterki Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia 
analizatora urządzenia zastępczego (zapewniającego ciągłość pracy Laboratorium Centralnego). Zamawiający nie 
będzie ponosił z tego tytułu, żadnych dodatkowych kosztów. Do momentu zapewnienia urządzenia zastępczego, 
Wykonawca oświadcza, iż zwróci Zamawiającemu koszty wykonanych badań, zleconych do innego Laboratorium 
Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony za wykonanie badań w innym 
laboratorium. Zwrot kosztów nastąpić w ciągu 30 dni kalendarzowych, od dnia kosztów przez Zamawiającego. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, udokumentowanych kosztów 
wykonania badań w innym laboratorium. 

17. W terminie 30 dni, po zakończeniu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić urządzenie w 
stanie nie  pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 

18. W przypadku wszczęcia w stosunku do Zamawiającego przez właściwy organ egzekucji z ruchomości, Zamawia-
jący jest zobowiązany w toku postępowania do ujawnienia przysługującego Wykonawcy prawa własności 
urządzenia oraz w terminie trzech dni od zaistnienia zdarzenia powiadomić o dokonanym zajęciu Wykonawcę.  

§ 9. 
1. Okres ważności na dostarczany asortyment nie może być krótszy niż 9 miesięcy od dnia dostawy do siedziby   

Zamawiającego. 
2. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7dni roboczych od daty odbioru 
         towaru.  
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowią-

zuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad  w terminie 7 dni 
         od zawiadomienia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z ust.1.Wykonawca 
         zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 7dni od daty powiadomienia go o tym fakcie. Termin 
         załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz  z reklamowanym towarem. 
4. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 3 to jest zobowiązany 

wystawić w terminie 3 dni  roboczych od upływu wskazanego w ust. 3 terminu, fakturę korygującą. 
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem w/w czynności poniesie Wykonawca. 

§ 10. 
1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  
        a) zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy 
             rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,4% wartości brutto nie dostarczonej partii 
            towaru za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, toZamawiający ma prawo 
              ma   prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §10 ust.1  
              ppkt.  c). 

b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,2% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy 
              rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,4% wartości brutto wartości brutto 
              reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki.  

c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w  
             wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.  
2. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,     
         Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 
 3.    Strony ustalają,   że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary  
         umowne. 
 4.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia. 
 5.    W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo  
        żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

7.     Zamawiający może, rozwiązać umowę w przypadku co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 
        7.1. Trzykrotnej zwłoki w dostarczeniu towaru przez Wykonawcę od ustalonego w § 7ust.2terminu dostawy, 
        7.2. Trzykrotnego dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, i zastosować kary umowne wynikające z zapisu  
                § 10, ust.1, lit.c 



 

§ 11. Zmiany do umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych   od 

        Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej nazwie handlowej i od  innego    
        producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia zawartego  
         w SIWZ i ceną zawartą w ofercie wykonawcy) z produktem zaoferowanym pierwotnie w ofercie.  
3. Z miana opisana w ust1. może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji  

        Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po  
        dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu zaoferowanego w ofercie na asortyment o lepszych  

        parametrach technicznych, jakościowych, pod warunkiem, że cena nowego asortymentu nie ulegnie zmianie.  
5.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia określonych pozycji asortymentowych z Formularza cenowego 

w przypadku zmian przepisów prawa, na podstawie  których wynika obowiązek wycofania ze sprzedaży 
określonego asortymentu.  Zamawiający dopuszcza możliwość w miejsce wykreślonego asortymentu 
wprowadzenie nowego (zastępczego produktu), gdy asortyment wykreślony, jest istotny z punktu widzenia 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku możliwość zmiany ceny na nowy (zastępczy produkt) 
po uprzednich negocjacjach z Zamawiającym. Dokonanie w/w zmian może nastąpić wyłącznie na piśmie pod 
rygorem nieważności w formie aneksu do umowy na podstawie przedłożenia dokumentów źródłowych, z  

         których jednoznacznie wynikać będzie konieczność wycofania z rynku określonego asortymentu. 
6.      Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian do umowy w zakresie zmiany:  
         -numeru katalogowego produktu, 
         - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
         -przedmiotowym / produkt zamienny, 
        - sposobu konfekcjonowania, 
        - liczby opakowań, wymiany / uzupełnienia elementów składowych, w sytuacji gdy: 
        - wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony, 
        - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym  dostarczeniu 
          produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, 
         -nastąpi zmiana organizacji pracy Zamawiającego, 
         -zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych w związku postępem technologicznym    
           przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości   
           umowy. 
           Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne  
           dla Zamawiającego. 
7.     Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 8 wymaga aneksu do umowy. 
8.     Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są    
        korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy 

pod rygorem nieważności . 
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r,poz. ze zm.) oraz ustawy o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876 z późn. zm.). 

4. Umowę i załączniki sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
                                  ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA: 


