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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
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(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.

Adres:

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

NIP:

988-02-67-118

REGON:

020749596

Numer telefonu:

0 (71) 3805801

Numer faksu:

0 (71) 3892799

Godziny urzędowania:

od 7:30 do 15:00

Strona internetowa

www.pcmwolow.pl

E-mail:

przetargi@pcm-wolow.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r.
poz. 423). Ilekroć w niniejszej specyfikacji mowa jest o Ustawie należy przez to rozumieć
przepisy powoływanej w tym punkcie Ustawy.
2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwot określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy.
2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy.
Poza ww. ustawą podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
są:
a)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2013 r., poz.231),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 1692)
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
d) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z póź. zm.).
e) Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U Nr 107, poz. 679 z póz. zm.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa zużywalnego sprzętu medycznego.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące pakiety (zgodnie z załącznikiem 6 –
formularz cenowy):
3.2 Przedmiot zamówienia podzielono na 41 pakietów. Szczegółowy wykaz produktów
leczniczych (opis wraz z zamawianymi ilościami) stanowi załącznik nr 6.
3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego
przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
4.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
5. INFORMACJA O
I WARIANTOWYCH

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT

CZĘŚIOWYCH

5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odpowiadających wybranym przez
Wykonawcę pakietom wyszczególnionym w formularzu cenowym. Każdy pakiet stanowi
odrębny przedmiot zamówienia.
5.2. Jeden oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.
5.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
6.2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na koszt Wykonawcy, w terminie 48 godzin od
otrzymania zamówienia.
6.3. Dostawy mają być realizowane w godzinach od 7:30 do 14:00. Jeżeli dostawa wypadnie w
dniu wolnym od pracy – dopuszcza się, aby nastąpiła w pierwszym dniu roboczym, po
wyznaczonym terminie.
6.4. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Towar zostanie dostarczony i
rozładowany w Aptece szpitalnej – Brzeg Dolny, Al. Jerozolimskie 28.
6.5. Termin przydatności do użycia/ gwarancji oferowanych produktów wynosi min. 12
miesięcy od daty dostawy.
7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
A) spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.
22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
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B) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a) Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014
r. poz. 423).
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/ nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż oferent w/w warunki spełnił.
7.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3
lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
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7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15
czerwca
2012
r.
o
skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcomprzebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku
7.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.), złożyli odrębne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.5 Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.
7.6 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
7.7 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą,
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2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy,
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy,
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Po otwarciu oferty zostaną zbadane w kierunku oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Badanie to polegać będzie na sprawdzeniu, czy w ofercie znajdują się
dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale 9 SIWZ.
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
9.1 Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym wg wzoru z załącznika nr 1 oraz 6 Wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz cenowy dodatkowo w formie elektronicznej.
Jeden plik Formularza cenowego zapisany w postaci pliku pdf, drugi w formacie pliku
zgodnym z Microsoft Excel.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia z postępowania (Załącznik 2 i 3)
3) Aktualnyodpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę
uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia
w
szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję.
5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
6)
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - Warunkiem udziału w postępowaniu jest
dołączenie do oferty tego dokumentu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - Warunkiem udziału w
postępowaniu jest dołączenie do oferty tego dokumentu, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której
mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wraz z oświadczeniem (Zał. 6)
9) dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie
parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów
producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z
zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy podać numer strony materiałów
informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć w
materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
Dokumenty należy ułożyć chronologicznie.
10) zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz.
679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (Zał. 7), że będzie posiadał aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany
produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE
wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).
 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek
udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli
dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.
Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w specyfikacji zamawiającego;
2. oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa;
3. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę;
4. wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie
dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów;
5. wszystkie dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej
za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z
oryginałem”;
6. złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania
spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.
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9.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
1. wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący
współpracę
podmiotów
występujących
wspólnie,
potwierdzający
zawarcie
konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na
jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z
wymogami przepisów prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty;
3. oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;
4. ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i
płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu;
5. oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w
punkcie 9.2, dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.
9.4 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2 pkt.2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii
przetłumaczonych na język polski;
3. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania;
4. inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z
tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
10. INFORMACJA W SPRAWIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
10.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują
pisemnie.
10.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres
zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w punkcie 1
specyfikacji.
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10.3 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcą drogą elektroniczną oraz
faksem.
10.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
10.5 Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, podany został w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
10.6 Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, są osoby
wymienione w punkcie 11 niniejszej specyfikacji.
10.7Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert;
10.8 Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamawiający zamieszcza na tej
stronie.
10.9 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
10.10 Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
10.11Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie numeru katalogowego produktu i
sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez
producenta zmodyfikowany (udoskonalony produkt
) powodujący wycofanie
dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy,
podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.
11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Pisma, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują na piśmie (listem), faksem (071/ 389 27 99) lub drogą elektroniczną:
przetargi@pcm-wolow.pl.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30dni od dnia ostatecznego terminu
składania ofert.
12.3 Wykonawca 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.
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13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji.
2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
3. Oferta zostanie złożona w formie pisemnej w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Wszystkie strony oferty oraz dokonane poprawki i korekty parafowane będą przez osobę
podpisującą ofertę.
6. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Specyfikacji dokumenty
przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca.
przekazują faksem. Fakt otrzymania strona potwierdza na wniosek niezwłocznie w formie
faksu.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN (A) SKŁADANIA I (B) OTWARCIA OFERT
A- 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji należy złożyć
na adres: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.56-100 Wołów, ul.
Inwalidów Wojennych 26 - SEKRETARIAT
w kopercie, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy lub opisanej nazwą firmy i adresem
(zewnętrznej w przypadku złożenia oferty w kilku kopertach), oznaczonej :
„OFERTAPRZETARG NIEOGRANICZONY –
DOSTAWA ZUŻYWALNEGO
SPRZĘTU MEDYCZNEGO” w terminie do dnia 30.08.2016 r., do godz. 9:00.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
B- 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2016r. o godz. 9:15.w Powiatowym Centrum
Medycznym w Wołowie Sp. z o.o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26 - III piętro –
Sekretariat.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Oferty otwierane będą w kolejności złożenia.
6. Po otwarciu ofert zamawiający poda:
- nazwę oraz adres wykonawcy,
- cena oferty,
- warunki płatności.
7. Oferty, o których wycofaniu (przed terminem składania ofert) powiadomiono
Zamawiającego, nie będą otwierane.
8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
9. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
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16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena jednostkowa brutto i wartość brutto winna zawierać wszelkie rabaty i upusty oraz
koszty transportu, ubezpieczenia na czas przewozu, załadunku i rozładunku loco magazyn
Zamawiającego.
2. Cenę oferty (wartość oferty brutto) oblicza się w sposób zgodny z zasadami rachunkowości
3. Wartość oferty/ostateczną/należy podać w PLN
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
17.1 Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej specyfikacji, dokona
zostanie oceny merytoryczna oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
Kryteria oceny i waga kryterium
17.2

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
CENA (C) – waga 97% (97% = 97,00 pkt)
TERMIN DOSTAWY (TD) - 3% (3% = 3,00 pkt)

17.3 Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w następujący sposób:
Cmin
C=
x 97
Cbad
gdzie:
C

- punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Cmin. - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad. - cena oferty badanej
17.4

Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY (D) zostanie obliczona z dokładnością do
dwóch
miejsc
po
przecinku
w następujący sposób (określony w Formularzu oferty, gdzie max. termin dostawy
wynosi 2 dni, min. termin dostawy wynosi 1 dzień):
TDmin
TD=
x3
TDbad
gdzie:
TD
- punkty za kryterium TERMIN DOSTAWY przyznane badanej ofercie
(maksymalnie 3,00 pkt)
TDmin - termin dostawy min. spośród badanych ofert
TDbad. - termin dostawy oferowany

17.5

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób:
S = C + TD

17.6Najkorzystniejsza oferta – oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww.
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kryteriach.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT A PRZED ZAWARCIEM UMOWY
Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy.
20. UMOWA, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
1) zmiana terminu realizacji umowy - w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od
Stron umowy, np. wystąpienia siły wyższej; ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy
w związku z niewykorzystaniem przez Zamawiającego wartości brutto umowy;
2) zmiana umowy – w przypadku: wycofania produktów z obrotu, zmiany obowiązujących
przepisów, braku dostaw produktów z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania
produkcji. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu
równoważnego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co
Zamawiający musi wyrazić zgodę na piśmie. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem,
iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym. Zmiana może
dotyczyć nadto wielkości opakowania, numeru katalogowego bądź nazwy produktu.
3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
a) zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie
realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego brutto, przy zachowaniu stałości cen netto – dotyczy to części
wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie zrealizowano,
c) obniżki cenowe nie wymagają wprowadzania zmian w zawartej umowie, ale wymagana jest
od Wykonawcy pisemna informacja o zmianie,
4) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (np. adres siedziby, zmiana formy
prawnej),
5) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających
charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas
wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury
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mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów
zainteresowanych tą procedurą.
3. Zmiany będą wprowadzane z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierający uzasadnienie, tj. zawierający opis zmiany, uzasadnienie zmiany,
wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia.
4. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do
umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom i innym osobom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.
22. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW:
22.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
22.2 Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
22.2.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
22.2.2 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych
dokumentów,
22.2.3 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie.
21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 -

Oferta
Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Oświadczenie zgodnie z wymogami art. 24 ust.1 ustawy Pzp
Wzór umowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Formularz cenowy
Oświadczenie
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Załącznik nr 1 (wzór)
pieczęć wykonawcy
............................ dn. .....................
miejscowość

FORMULARZ OFERTY
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Województwo
.........................................................................................................................................................
3. Nazwiska osób Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania przy
sporządzaniuniniejszej oferty:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Nazwiska oraz funkcje/stanowiska osób umocowanych do podpisania umowy w zakresie
zamówieniapublicznego:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Numer telefonu: .......... - ....................................................
6. Numer faxu: .......... - ....................................................
7. Adres e-mail: …………………… @ …………………………………………………..
8. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu
zamówienia......................................................................................... tel. : .......... ...................................................
(imię i nazwisko)
9. Numer tel/ faksu, adres e-mail, na który mają być składane zamówienia
………………………………………………………………………………………………
10. Numer konta bankowego:
.........................................................................................................................................................
11. NIP ..................................................
12. REGON ..................................................
13. Numer KRS (jeżeli dotyczy) ……………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.:
„Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w
Wołowie Sp. z o.o.”
14. Oferowana cena BRUTTO wynosi:
Pakiet 1 - …………………. PLN,
Pakiet 2 - …………………. PLN,
Pakiet ….. - …………………. PLN,
Cena ta obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
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Termin dostawy …………………………………………
15. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie: 12 miesięcy od daty
rozpoczęcia realizacji umów dla poszczególnych Zamawiających.
16. Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie 60 dni
17. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w istotnych postanowieniach
umownych stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
18. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
19. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
20. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń.
21. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie
procedury przetargowej, stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich
przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej i pismach Zamawiającego.
22. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 Ustawy Pzp) i na
potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia, zgodnie
z SIWZ.
23. W związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oświadczamy, że nie należymy / należymy* do
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 zpóźn. zm)* niepotrzebne skreślić
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp (uzupełnić , jeżeli pozostawiono nieskreślony zapis „należymy”)
1) ……………………………………
2) ………………………………….
3) ……………………………………
24. Oświadczamy, że dokumenty złożone na stronach ………. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.
25. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer
..... do strony numer ...... (łącznie z załącznikami).

Podpisano

………...............................................................................
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W

Przedmiot zamówienia: „Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego
Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.”
Data:...............................................................................................................
Nazwa wykonawcy........................................................................................
Adres wykonawcy..........................................................................................
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………...............................................................................
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik Nr 3

(pieczęć firmy)

miejscowość, data .........................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Nazwa wykonawcy:
Siedziba wykonawcy:

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

Oświadczam/-y, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

własnoręcznym

podpisem,

świadom

………...............................................................................
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 4
Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej
zawarcia i §3 ust.3 )

UMOWA nr ……………………..
sprzedaży
Zawarta w dniu ………………2015 r. w Wołowie pomiędzy:
Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o.o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów
Wojennych 26, NIP: 988-02-67-118, REGON: 020749596, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000305310
zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Spółki– Ilonę Zmarlak
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:
...............................................
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)
§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż zużywalnego
sprzętu medycznego w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionych w
formularzu cenowym. Umowa będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych.
Miejsce spełnienia świadczenia określone jest w ust. 2 .
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu zamówiony towar
własnym środkiem transportu, na koszt własny w terminie do 48 godzin od daty otrzymania
każdorazowego
częściowego
zamówienia
przekazanego
telefonicznie
na
nr……………………... potwierdzonego faxem na numer...................................... lub
mailem na adres………………… Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć zamówiony
towar na czas przewozu na własny koszt,
-miejscem wydania towaru jest Dział Farmacji - Brzeg Dolny Al. Jerozolimskie 28.
3. Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Kierownik Działu Farmacji,
tel. 71/3805354.
4. Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy
1.
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dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.
5. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga
każdorazowego pokwitowania przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika
Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:
Kierownik Działu Farmacji w Brzegu Dolnym
6.Zamawiający ma prawo do składania zamówień częściowych bez ograniczeń co do ilości,
asortymentu i cykliczności dostaw w ramach umowy.
7.Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie
zamówienia pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.
§2
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
obliczone zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej
umowy.
Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji niniejszej umowy
(transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie,
przesyłka itp.)
Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym nie ulegną
podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.
Maksymalna wartość niniejszej umowy wynosi netto ………… PLN (słownie:
………………..........................…… złotych), brutto (wartość netto powiększona o podatek
VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………..……… PLN (słownie:
………….................…….... ................................…….. złotych)
Zapłata za dostarczony i odebrany towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po
przekazaniu towaru wg § 1, przelewem na konto …………………………………w
terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.
Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§3

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na
okres ważności: 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia i zapewnia, że dostarczony towar
będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w
SIWZ, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2.Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku
ujawnienia się wady w terminie ważności.
3.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar
o którym mowa w ust. 1 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem lub mailem na nr tel.
………………………………...
4.Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego.
5.W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577
i następnych Kodeksu Cywilnego.
6.Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§4
Strona 20 z 24

Nr sprawy: 14/PCM/2016/ZP/A Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum
Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od ……………
2016 r. do ……………….. 2017 r.
2.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie
dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne
terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub
normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania
procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem
zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.
§5
1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu karę:
- w wysokości 0,15% ceny brutto wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku
opóźnienia lub zwłoki w dostarczeniu towaru za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki licząc od
daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń
przez Zamawiającego zamawianego towaru.
- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono lub rozwiązano w całości
lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- w wysokości 0,15% ceny brutto wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku
opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wady za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia swoich należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
3.Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
4.Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na ww. potracenie.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego
dokonywać cesji wierzytelności, praw i obowiązków, wynikających z tej umowy oraz
przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod
jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręczenia celem
umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.
2. Ponadto Wykonawca nie może dokonywać innych czynności, skutkujących udzieleniem
komukolwiek upoważnienia do inkasa, udzielaniem pełnomocnictw do windykacji osobom
fizycznym i prawnym, dokonaniem wpisu do rejestru zastawów oraz dokonaniem
jakichkolwiek innych czynności, w wyniku których podmiot trzeci będzie zarządzał,
administrował lub rozporządzał wierzytelnościami powstałymi na tle wykonywania niniejszej
umowy.
§7
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będzie rozstrzygał Sąd
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właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę,
Wykonawca zobowiązany będzie do zawezwania Zamawiającego do próby ugodowej w trybie
art. 184 i następnych Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§8
Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
1) SIWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Formularz cenowy
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Wykonawca

Zamawiający

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania ……………………,
zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………

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

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub
posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26

WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa Wykonawcy, którego dotyczy informacja

Adres Wykonawcy

Oświadczenie
Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) - oświadczam
/oświadczamy/, że:
6. Nie należę/ymy/ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331, z późn.zm.) *
7. Należę/ymy/ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331, z późn.zm.)
i składamy listę podmiotów należących do naszej grupy kapitałowej, jako załącznik do niniejszego
oświadczenia *
* niepotrzebne skreślić
Podpis/y/:
L.p.

Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby/osób/
upoważnionej/ych/ do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/
upoważnionej/ych/ do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Miejscowość i data
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Załącznik nr 7

(pieczęć firmy)

miejscowość, data .........................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i
ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany
produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE
(jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).
Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez
producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w
terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od
umowy.

………...............................................................................
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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