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Zamawiający:  
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 
36-051 Górno, woj. podkarpackie 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie. 
 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zmianami) zwanej dalej ustawą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       Zatwierdzam: 
       Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Górno, dn. 05.12.2012 r. 
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§1. Nazwa oraz adres zamawiającego.  
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w 
Górnie, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, powiat Rzeszów, REGON: 000291747 NIP: 814-00-02-902 
tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968, e-mail: biuro@gorno.eu 
http://www.gorno.eu, godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7

30
 do 15

00
. 

 
§2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”. 
 
§3. Opis przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Sprzęt 
medyczny winien być fabrycznie nowy. 
Ofertę stanowią 4 zadania (części) oznaczone odpowiednio: 

1) Zadanie nr 1 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku (załącznik nr 2 do siwz), 
2) Zadanie nr 2 – Sprzęt medyczny do pracowni RTG (załącznik nr 3 do siwz), 
3) Zadania nr 3 – Rękawice jednorazowego użytku (załącznik nr 4 do siwz), 
4) Zadanie nr 4 – Drobny sprzęt laboratoryjny (załącznik nr 5 do siwz), 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczania asortymentu będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez 
zamawiającego w niniejszej siwz. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem żądanych ilości zawierają załączniki stanowiące 
formularze cenowe na poszczególne zadania. 
Klasyfikacja zamówienia. 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.10.00.00-1 
 
§4. Zamówienia częściowe. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę stanowią 4 zadania (części) wymienione w § 3. 
 
§5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
§6. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
§7. Termin wykonania zamówienia.  
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. 
 
§8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania         
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
§9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

http://www.gorno.eu./


ST/DZP/11/2012 

  3

 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy 
 
9.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

9.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 
w § 9 ust 9.2 

9.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
9.4) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom, należy 
przedłożyć: 

 Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki dopuszczenia go 
do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (certyfikat CE lub 
Deklarację zgodności CE producenta o spełnieniu wymagań zasadniczych dla oferowanego 
przedmiotu zamówienia lub wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. Nr 107 poz. 679 i przepisy wykonawcze do tej ustawy). 

 
§10. Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 
1. Jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wykonawca 
składa pełnomocnictwo do podpisania oferty. 
2. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo dla 
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ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Wykonawca, który polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, aby udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
§11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami. 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2 (zawsze dopuszczalna jest forma pisemna). Numer faksu oraz 
adres poczty elektronicznej wskazany jest w § 1. 
2. Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie zamawiającego, na podstawie art. 
26 ust. 3 ustawy, wykonawcy składają w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
W takim przypadku dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa wykonawcy mogą przekazać przed 
upływem wyznaczonego terminu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że muszą 
niezwłocznie potwierdzić je pisemnie. 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Stanisław Zagaja, Stefania Burek. 
 
§12. Wymagania dotyczące wadium.  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
§13. Termin związania ofertą.  
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert. 
 
§14. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na Formularzu oferty wg wzoru dołączonego do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 1) i podpisana przez wykonawcę.  
2. Wykonawca winien podpisać wszystkie strony oferty (wymóg nie dotyczy zamieszczonych w ofercie 

stron pustych). 
3. Do oferty należy dołączyć - w zależności od wyboru zadań - wypełnione i podpisane Formularze cenowe 

oraz Formularze zawierające wymogi techniczne oferowanego sprzętu (załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ). 
4. Za złożenie podpisu uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę(-y) 

upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

5. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę. 
6. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
7. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wszystkie załączniki niniejszej siwz stanowią jej integralną część. 
8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści 

pod rygorem nieważności. 
10. W przypadku złożeniu w ofercie dokumentów w języku obcym należy dołączyć do oferty tłumaczenia 

tychże dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
11. W przypadku, gdy informacje składane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien zastrzec, że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania i zamieścić je w oddzielnej kopercie. 

12. Ofertę zamieszcza się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na której należy 
umieścić napis: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nie otwierać 
przed godz. 12 30 dn. 17.12.2012 r. 

13. Na kopercie należy umieścić dane adresowe wykonawcy. 
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu 

składa stosowne oświadczenie w zamkniętej kopercie opisanej w sposób określony w ust. 12, z 
dopiskiem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna - oświadczenia, wymienione w § 9 ust. 9.2 składa każdy 
ze wspólników spółki cywilnej. 
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku 
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wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w § 9 ust. 9.1, może zostać 
złożone wspólnie na jednym dokumencie (podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich 
wykonawców), 
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa: 
a) w § 9 ust. 9.2 i 9.3 oraz § 10 ust 4 - składa każdy z wykonawców, 
b) w § 9 ust. 9.4 i 10 ust 1-3 - składa co najmniej jeden z wykonawców. 
19. Dokumenty wymienione w § 9 i 10 składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców poświadcza kopie swoich 
dokumentów za zgodność z oryginałem. 
 
§15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1 Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, Pawilon nr 5 
- Sekretariat do dnia 17.12.2012 r. do godz. 12 00. 

2 Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania w terminie określonym 
przez ustawę Pzp. 

3 Zamawiający dokona otwarcia ofert w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„Sanatorium” w Górnie, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna 17.12.2012 r. o godz. 12 30. 

 
§16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny 
netto, kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. Cenę oferty podaje się w złotych 
polskich – cyfrowo i słownie - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
2. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty zapewniające właściwe i 
terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do zamawiającego. 
3. Ustalona w ten sposób cena oferty podana przez wykonawcę, obowiązywać będzie w okresie 
związania umową. 

 
§17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający zatwierdzając propozycję komisji przetargowej, 

która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wskaże ofertę z najniższą ceną. 
3. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom określonym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych, innych ustawach i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wartość punktowa ceny obliczona zostanie wg wzoru: 
Cn 

Xc = ------------ x R 
      Cof 
Gdzie: 
Xc – wartość punktowa ceny 
Cn – najniższa oferowana cena 
Cof – cena oferty badanej 
R – ranga 
 
§18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wezwanie do zawarcia umowy zostanie wysłane faksem lub drogą 
elektroniczną oraz niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 
2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może zażądać od 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 
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§19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
§20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
prawie zamówienia publicznego. 
Do specyfikacji załączony został stosowny „Projekt umowy” (załącznik nr 9) 
 
§21. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 
W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostaw 
objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego 
brutto. 
§22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
następujące środki ochrony prawnej: 
a) odwołanie (przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 
zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego), 
b) wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
c) skarga do sądu. 
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy (Art. 179 - 198g). 
 
 
Niniejsza dokumentacja przetargowa składa się z 22 stron. 
 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
- Formularz oferty (zał. nr 1), 
- Formularze cenowe oraz Formularze zawierające wymogi techniczne (zał. nr 2 i nr 5), 
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 6), 
- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 7), 
- Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 (zał. Nr 8), 
- Projekt umowy (zał. nr 9).



ST/DZP/11/2012 

  7

 

 Załącznik nr 1 
 
 
 

                                                                                                                  ................................................  
          (miejscowość, data) 
 
 
…………………………………………………… 
         (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
O F E R T A  
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………… 
Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………….. 
NIP: ...........................................................   REGON ……………………………………………………….. 
Tel ...................................................................................... Fax …………………………………………… 
e-mail: …………………………@………………………………………………………………………………. 
II. Przedmiot oferty: 
Oferta dotyczy dostawy sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, w asortymencie, ilości oraz w cenach określonych w 
załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 (stosownie do wyboru zadań) do SIWZ stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 
do niniejszej oferty. 
 
III. Cena oferty: 
Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na formularzu asortymentowo-cenowym zgodnie z 
załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 (stosownie do wyboru zadań) do SIWZ stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 
do niniejszej oferty. W niniejszym formularzu należy podać cenę łączną oferty: 
 

Zadanie nr 1 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku 

Cena netto ………………….…zł (słownie:……………………………………………………………..………zł) 

podatek VAT ……………….…zł (słownie:…….………………………………………………………….……zł) 

Cena brutto:………………….…zł (słownie…:…………………………………………………………………zł) 

 

Zadanie nr 2 - Sprzęt medyczny do pracowni RTG 

Cena netto ………………….…zł (słownie:……………………………………………………………..………zł) 

podatek VAT ……………….…zł (słownie:…….………………………………………………………….……zł) 

Cena brutto:………………….…zł (słownie…:…………………………………………………………………zł) 

 

Zadanie nr 3 - Rękawice jednorazowego użytku 

Cena netto ………………….…zł (słownie:……………………………………………………………..………zł) 

podatek VAT ……………….…zł (słownie:…….………………………………………………………….……zł) 

Cena brutto:………………….…zł (słownie…:…………………………………………………………………zł) 

 

Zadanie nr 4 – Drobny sprzęt laboratoryjny 

Cena netto ………………….…zł (słownie:……………………………………………………………..………zł) 

podatek VAT ……………….…zł (słownie:…….………………………………………………………….……zł) 

Cena brutto:………………….…zł (słownie…:…………………………………………………………………zł) 
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IV. Płatność 
Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresie do 30 dni od daty otrzymania towaru 
i faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy, której 
faktura dotyczy. 
 
 
V. Oświadczenia Wykonawcy 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym projektem 
umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 
2. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
3. Oświadczam, że cena podana w pkt. III zawiera wszystkie koszty zapewniające właściwe i terminowe 
wykonanie zamówienia, w szczególności koszty dostawy towaru do Zamawiającego. 
4. Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia są następujące: płatność nastąpi przelewem 
w terminie do 30 dni od daty dostawy i przedłożenia faktury Zamawiającemu. 
5. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy przed upływem terminu związania 
ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Oferuję asortyment oznakowany znakiem CE, posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na 
podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia w RP. 

 
 
VI. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą: 
Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach łącznie ze wszystkimi  
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 

.............................................................. 
           (podpis Wykonawcy) 
…………………… dn. ………………… 
    miejscowość
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 Załącznik nr 2 do siwz 
FORMULARZ CENOWY 

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku 
ZADANIE NR 1 

 
     ……………………………………… 
     pieczęć (nazwa) Wykonawcy 

Lp. Nazwa/Opis/wymagania techniczne J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 
Wartość 

netto 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nazwa  
produktu 

Producent 

1 Aparat do transfuzji krwi Szt 10 
        

  

2 Basen plastikowy z pokrywą Szt 5           

3 Basen z celulozy Szt 300           

4 Cewnik do odsysania z otworem centralnym i 
dwoma bocznymi 18, 20 CH, minimalna długość 60 
cm 

Szt 1100 
        

  

5 Cewnik Foleya  12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH Szt 600           

6 Cewnik Nelaton Szt 10           

7 Cewnik z PCV do podawania tlenu przez nos Szt 250           

8 Cewnik zewnętrzny Ultra Flex średnica 25 - 29mm Szt 30           

9 Elektroda EKG z żelem, 1x uż. x 50 szt Op 3           

10 Fartuch higieniczny z włókniny 1x uż. Szt 2000           

11 Igła 1x uż 0,8 x 40 x 100 szt Op 180           

12 Igła 1x uż. 0,6 x 30 x 100 szt Op 10           

13 Igła 1x uż. 0,7 x 30 x 100szt Op 150           

14 Igła 1x uż. 0,9 x 40 x 100 szt Op 60           

15 Igła 1x uż. 1,2 x 40 x 100 szt Op 330 
        

  

16 Igła 1x uż.0,5 x 25 x 100 szt Op 20           

17 Igła do pena G30x8 x 100 szt Op 10 
        

  

18 Igła do znieczulania podpajęczynówka typ PENCIL-
POINT 24G/90mm 

Szt 10 
        

  

19 Jałowe probówki 10 ml  transportowy  (pakiet do 
krwi) 

Szt 130 
        

  

20 Kaczka tradycyjna z celulozy 1x uż. x 100 szt Op 4           

21 Kaczka z tworzywa męska, z uchwytem i szczelną 
pokrywką 

Szt 15 
        

  

22 Kaniula typu wenflon 18G x 50 szt Op 35           
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23 Kaniula typu wenflon 20G x 50 szt Op 35           

24 Kaniula typu wenflon 22G x 50 szt Op 35           

25 Kateter do znieczulenia krtani jałowy, nietoksyczny, 
rozmiar 10F, długość 14 cm 

szt 250 
        

  

26 Kieliszki plastikowe do leków x 75 szt Op 400 
        

  

27 Koreczek do kaniuli typu venflon, jałowy Szt 2000           

28 Łopatka drewniana jałowa x 100 szt Op 5           

29 Łopatka drewniana op. x 100 szt Op 6           

30 Maska ochronna z włókniny, dwuwarstwowa, 1x uż. 
x 50 szt 

Op 30 
        

  

31 Maska tlenowa z nebulizatorem Szt 600           

32 Miska nerkowata z tworzywa Szt 10 
        

  

33 Nakłuwacz j.u. 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm x 
200szt. 

Op 10 
        

  

34 Nici chirurgiczne 2,0 - 3,0 długości 75 cm x 10 szt Op 2           

35 Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku x 100 Op 3 
        

  

36 Papier do EKG 100 mm x 40 mb Szt 7           

37 Papier do EKG 112 mm x 21 mb Szt 26           

38 Papier do EKG 60 mm x 10 mb Szt 50 
        

  

39 Papier do USG 110 mm x 21 mb Szt 15           

40 Pojemnik 10000 ml na zużyty sprzęt medyczny Szt 25           

41 Pojemnik 2000 ml na zużyte strzykawki Szt 400           

42 Pojemnik 5000 ml na zużyty sprzęt medyczny Szt 40           

43 Pojemnik 700-750 ml na zużyte igły z otworem 
umożliwiającym zdjęcie igły ze strzykawki 

Szt 400 
        

  

44 Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z zaworem, 
poj. 2000 ml, 

Szt 1000 
        

  

45 Prześcieradło z flizeliny ju wym. 210x130cm +/- 
10cm 

Szt 50 
        

  

46 Przewód powietrza do inhalatora dł. 1,9 m  (+/- 20 
cm) 

Szt 5 
        

  

47 Przycinacz do tabletek Szt 3           

48 Przyrząd "motylek" 0,5 x 19 mm, do iniekcji 
podskórnych x 50 szt 

Op 10 
        

  

49 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych Szt 14500 
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50 Rurka Guedel sterylna 0,1,3 Szt 10 
        

  

51 Rurka tracheostomijna z uszczelniaczem i bez 
uszczelniacza o rozmiarach: 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 

Szt 20 

        

  

52 Staza zatrzaskowa Szt 10 
        

  

53 Strzykawka 1x uż. 1 ml z igłą (TBC) x 200 szt Op 3 
        

  

54 Strzykawka 1x uż. 10 - 12ml x 100 szt Op 150 
        

  

55 Strzykawka 1x uż. 100ml (Janeta) Szt 1200 
        

  

56 Strzykawka 1x uż. 2 - 2,5ml x 100 szt Op 100 
        

  

57 Strzykawka 1x uż. 20 - 23ml x 100 szt Op 140 

        

  

58 Strzykawka 1x uż. 5 - 5,6 ml x 100 szt Op 230 
        

  

59 Szczoteczka cytologiczna, ginekologiczna, 1 x uż., 
jałowa 

Szt 400 

        

  

60 Szczoteczka do rurek tracheotomijnych Szt 30 
        

  

61 Śliniak dentystyczny ju. x 50 szt. Op 5           

62 Termometr elektroniczny, wodoszczelny, bez 
elementów szklanych, z sygnałem dźwiękowym i 
automatycznym wyłącznikiem. Zakres pomiaru: 32º 
C - 44º C (+/-2º C) , dokładność: +/- 0.2º C. 
Wyświetlacz LCD, zasilanie: wymienna bateria. 

Szt 20 

        

  

63 Torebka samoprzylepna do sterylizacji parą wodną 
100 mm x 300 mm (+/- 30mm). 

Szt 1000 
        

  

64 Torebka samoprzylepna do sterylizacji parą wodną 
130 mm x 270 mm (+/- 30mm). 

Szt 1000 
        

  

65 Torebka samoprzylepna do sterylizacji parą wodną 
200 mm x 350 mm (+/- 30mm) 

Szt 1000 
        

  

66 Ustnik do spirometru, plastikowy z możliwością 
sterylizacji w autoklawie, kopatybilny z 
pneumotachografem, średnica wewnętrzna 
końcówki lączonej z pneumotachografem 3 cm 

Szt 100 

        

  

67 Utrwalacz do preparatów cytologicznych w 
aerosolu, poj. 200 ml 

Szt 5 
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68 Wieszak do pojemnika do zbierania moczu, 
podwójny 

Szt 100 
    

  

69 Worek kolostomijny otwarty, beżowy, otwór 15-70 
mm 

Szt 60 
    

  

70 Worek kolostomijny zamknięty, z filtrem, beżowy, 
otwór 15-60 mm 

Szt 60 
    

  

71 Worek urostomijny z zastawką zapobiegającą 
cofaniu się moczu i zaworem 

Szt 10 
    

  

72 Wskaźnik biologiczny fiolkowy do sterylizacji parą 
wodną x 50 szt 

Op 2 
    

  

73 Wskaźnik chemiczny do sterylizacji parą wodną x 
250 szt 

Op 6 
    

  

74 Wymazówka jałowa w probówce Szt  50 
    

  

75 Wziernik ginekologiczny Kallmorgena 1x uż., 
jałowy, rozmiar średni 

Szt 700 
    

  

76 Zatyczka do cewnika (do zgłębników żołądkowych) Szt 300 
    

  

77 Zestaw transportowo - wzrostowy typu uricult lub 
uromedium 

Szt  10 
    

  

78 Zgłębnik żołądkowy CH 18, 20 minimalna długość 
80 cm 

Szt 600 
    

  

79 Żel do EKG 500 g Szt 10 
    

  

80 Żel do USG 500 g Szt 30 
    

  

OGÓŁEM 
      

  

Oznaczenia jednostek miar: 
SZT – SZTUKI 
OP – OPAKOWANIA 
 
 
 

…………………….. dnia: ………………..               …………………………………  
           Miejscowość                     Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do siwz 
FORMULARZ CENOWY 

Sprzęt medyczny do pracowni RTG 
ZADANIE NR 2 

……………………………………… 
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 
 

Lp. Nazwa/Opis J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 
Wartość 

netto 
VAT Wartość brutto 

Nazwa  
Produktu 

Producent 

1 Błony RTG 18x24 cm x 100 szt 
niebieskoczułe (RETINA XBM lub 
równoważne) 

Opak 9 
        

  

2 Błony RTG 24x30 cm x 100 szt 
niebieskoczułe (RETINA XBM lub 
równoważne) 

Opak 5 
        

  

3 Błony RTG 30x40 cm x 100 szt 
niebieskoczułe (RETINA XBM lub 
równoważne) 

Opak 8 

        

  

4 Błony RTG 35x35 cm x 100 szt 
niebieskoczułe (RETINA XBM lub 
równoważne) 

Opak 13 

        

  

5 Błony RTG 35x43 cm x 100 szt 
niebieskoczułe (RETINA XBM lub 
równoważne) 

Opak 13 

        

  

7 Wywoływacz RTG roztwór stężony w 
op. 5 L do sporządzenia 20 L 
(RETINA XCE lub równoważne) 

Szt 15 

        

  

8 Utrwalacz RTG roztwór stężony w 
op. 5 L do sporządzenia 20 L 
(RETINA XCF lub równoważne) 

szt 15 

        

  

OGÓŁEM    
  

 
Oznaczenia jednostek miar: SZT – SZTUKI, OPAK - OPAKOWANIA 
Zamawiający wymaga aby błony i odczynniki pochodziły od jednego producenta, błony były w opakowaniach próżniowych, na pojedynczych błonach była umieszczona nazwa producenta, data ważności, nr 
serii, symbol filmu. 
 
 

…………………….. dnia: ………………..               …………………………………  
     Miejscowość                     Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
FORMULARZ CENOWY 

Rękawice jednorazowego użytku 
ZADANIE NR 3 

 
 

……………………………………… 
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 
 

Lp. Nazwa/Opis J.m. Ilość 
Cena 
jedn. 
Netto 

Wartość 
netto 

VAT Wartość brutto Nazwa produktu Producent 

1 rękawice nitrylowe x 100 szt OPAK 50           

2 rękawice chirurgiczne sterylne rozmiar 7,5 x 50 
par 

OPAK 20 
      

3 rękawice lateksowe lekko-pudrowane, 
niejałowe x 100 szt 

OPAK 2500 
          

4 rękawice lateksowe bezpudrowe, niejałowe x 
100 szt 

OPAK 1500 
          

5 rękawice foliowe x 100szt OPAK 30 
      

6 rekawice winylowe pudrowane niejałowe 
x100szt 

OPAK 400 
      

OGÓŁEM      

 
Oznaczenia jednostek miar: 
OPAK - OPAKOWANIA 

 
 
 
 
 
 

…………………….. dnia: ………………..               …………………………………  
           Miejscowość                     Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do siwz 
 

FORMULARZ CENOWY 
Drobny sprzęt laboratoryjny 

ZADANIE NR 4 
 
 

……………………………………… 
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 
 

Lp. Nazwa/Opis j.m. Ilość 
Cena j. 
netto 

Wartość 
netto 

Kwota VAT 
Wartość 
brutto 

Nazwa  
produktu 

Producent 

1 
Kuwety "Makro" poj. 4 ml do EPOLLA-20 ā 
100 szt 

OP 20        
  

2 
Kuweta "półmikro" poj. 2 ml do EPOLLA-20 
ā 100 szt 

OP 20        
  

3 
Pipetki Pasteura, jałowe, poj. 3 ml ā 500 
szt, plastikowe 

OP 10        
  

4 Ścierki bezpyłowe ā 200 szt OP 2          

5 
Probówki do ozn. glukozy na 1 ml krwi, z 
Na F ā 200 szt 

OP 20        
  

6 
Probówki do morfologii z EDTA-K2  na 1 ml 
krwi, korek zew-wew. ā 200 szt 

OP 25        
  

7 
Probówki do uzyskiwania surowicy z 
granulatem PS poj. 5 ml ā 100 szt 

OP 90        
  

8 
Probówki sterylne stożkowe lub 
okrągłodenne PS o poj. 11 ml z nakrętką 
(korkiem) o wym. 16 x 100 mm ā 100 szt 

OP 6        

  

9 
Probówki z cytrynianem sodu o poj. 2 ml do 
koagulologii ā 200 szt 

OP 8        
  

10 
Probówki do wirowania moczu PS, 12 cm3 
z podziałką 

SZT 4000        
  

11 
Końcówki do mikropipet, niebieskie ā 500 
szt 

OP 15        
  

12 Końcówki do mikropipet, żółte ā 1000 szt OP 25          

13 
Końcówki do mikropipety, bezbarwne o obj. 
500 μl, x 250 szt 

OP 10        
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14 Bagietki plastikowe ā 100 szt OP 10        
  

15 
Probówki PS, 75 mm, o średnicy 11 mm ā 
500 szt 

OP 50        
  

16 
nakłuwacze Medlance, pomarańczowe ā 
200 szt 

OP 10        
  

17 Papier termoczuły do AVL 9130 ā 5 szt OP 6          

18 papier termoczuły do EPPOLA-20 ā 5 szt OP 2       

19 Pojemniki o poj. 120 ml jałowe (moczówki) SZT 5300       

20 
Pojemniki o poj. 120 ml niejałowe 
(moczówki) 

SZT 1000     
  

21 
Szkiełka podstawowe do mikroskopu x 
50szt, nieszlifowane, jedna część matowa 

OP 55     
  

22 
Szkiełka podstawowe do mikroskopu x 
50szt, nieszlifowane, bez części matowej 

OP 45     
  

23 Wymazówki transportowe z żelem SZT 100       

24 
Mikropipeta o regulowanej objętości 1000-
5000 µl 

SZT 1     
  

25 
Probówki Falkone, sterylne o poj. 50ml 
(30x115), stożkowe z podziałką co 5,0 ml i 
zakrętką z PP 

SZT 5000     

  

26 
Statyw do wymienionych w poz. 33 
probówek Falkone 

SZT 2     
  

27 
Probówki do mikrometody na morfologię ā 
100 szt 

OP 2     
  

28 Probówki wirówkowe PP, 7 ml ā 500 szt. OP 5       

29 Probówki sterylne 5ml op. 200szt OP 4       

30 

Zestaw do oznaczania OB. Na 1ml krwi, 
(jednorazowe plastikowe probówki + rurki), 
oparty na unikalnym systemie pobierania 
krwi TAPVAL bez konieczności 
zdejmowania korka a.200 ozn 

OP 20     

  

31 

Probówka ze szkła sodowego 18x180mm z 
gwintem G418 i nakrętką z polipropylenu 
PP, z uszczelką gumową, autoklawowane 
do 110°C a.100 
 
 
 

OP 20     
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32 
Mikroprobówki do koagulometru chrom 7 ā 
500 szt 

OP 15     
  

Ogółem:       
  

 
Oznaczenia jednostek miar: 
SZT – SZTUKI 
OP - OPAKOWANIA 
 
 
 
 
 
 

…………………….. dnia: ………………..               …………………………………  
           Miejscowość                     Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

(Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków 

 udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z art. 22 ust .1 

 
Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
         Nazwa(y) Wykonawcy(ów), adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
Stosowanie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm.): 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 

sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE 

 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
(art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp), 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.). 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………… 

       podpis(y) Wykonawcy(ów) 
……………………………, data ………………………… 
      (miejscowość) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

(Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp) 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp 

 
 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
         Nazwa(y) Wykonawcy(ów), adres(y) Wykonawcy(ów) 
 

 
Stosowanie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz 759 z późn. zm.): 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 

sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE 

 
Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
       podpis(y) Wykonawcy(ów) 

 
 
……………………………, data ………………………… 
      (miejscowość) 
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Dotyczy wyłącznie osób fizycznych 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

(Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
W OPARCIU O ART. 24 UST 1 PKT 2 USTAWY 

 
 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:  
 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
 
 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 
sprzętu medycznego jednorazowego użytku oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 

        ............................................................ 
              (podpis Wykonawcy) 

……………………………, data ………………………… 
      (miejscowość) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
PROJEKT UMOWY 

Umowa 
  

zawarta ................. w Górnie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie, 36-051 Górno, woj. 
podkarpackie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Dyrektor zakładu - mgr inż. Elżbietę Burzyńską  
a 
............................................................................................................................................................................. 
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................................................................. 

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19 poz, 177 z 2004 r. z póżn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści: 

§ 1. 
1. Wykonawca wykona cały zakres umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
UWAGA: 
W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę przy udziale podwykonawców treść §1 zostanie odpowiednio skorygowana i rozszerzona o 
następujące punkty:  
6. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres umowy:…………………………………………............................................... 
7. Wykonawca wykona przy pomocy następujących Podwykonawców: .................................................................................................... 

następujący zakres umowy: ................................................................................................................................................................... 
8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (Podwykonawcami) wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 

14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z określonym Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio. 
10. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
11. Działania, o których mowa w ust. 3-5 nie wstrzymują terminów wykonania świadczeń umownych. 

§ 2. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu sprzętu medycznego w ilościach, rodzajach i 
asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy /Formularz cenowy – lista oferowana/ - 
stanowiącym integralną część tej umowy, a zwanym w dalszej części umowy towarem. 

§ 3. 
1. Strony określają wartość umowy na kwotę:  Netto …… VAT …… Brutto ……  zgodnie z 

ofertą złożoną przez Wykonawcę. 
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. 
3. Cena, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy 

wraz z przygotowaniem i dostawą towaru do magazyn zamawiającego oraz inne koszty i opłaty 
graniczne o ile występują, ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianom z 
zastrzeżeniem pkt. 2.  

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
umowy 1 razy w miesiącu w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, w rodzajach, ilościach i 
asortymencie uprzednio uzgodnionych i zamówionych, wg potrzeb magazynu. Zamówienia składane 
będą faksem.) 
2. Dostarczenie towaru odbywać się będzie transportem Dostawcy na jego koszt w godzinach 
ustalonych z Zamawiającym, przy czym odbiór ilościowy towaru odbywać się będzie w magazynie 
Zamawiającego. 
3. Towar dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. 

(dotyczy zadania nr 2 
4. Wykonawca oświadcza, że zawarte w ofercie odczynniki i błony rtg przeznaczone są do stosowania 
w maszynie do wywoływania medycznych błon rtg OPTIMAX i gwarantują poprawną pracę urządzenia.) 

§ 5. 
1. Wykonawca dostarczał będzie towar fabrycznie nowy, najlepszej jakości wg obowiązujących norm 

jakościowych i technologii produkcji. 
2. Na wyroby objęte dostawą Wykonawca udziela gwarancji przewidzianej odpowiednimi przepisami prawa, 

w tym udziela gwarancji co do jakości oraz oświadcza, iż dostarczany asortyment spełnia wymogi okresu 
ważności i przydatności do użycia. 

3. Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawidłową jakość dostarczanego towaru tj. aktualne certyfikaty, atesty i świadectwa jakości oraz 
dokumenty dot. okresu przydatności dostarczonego wyrobu. 
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4. Na wyroby objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji przewidzianej przepisami dla towarów 
medycznych. W razie dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi Wykonawca zobowiązuje się 
odwrotnie wymienić je na wolne od wad oraz pokryć spowodowane tym straty, wykazane przez 
Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, że wyroby nie odpowiadają wymaganej jakości, 
Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie obowiązany niezwłocznie dostosować jakość 
wyrobów do żądanej. W przypadku powtarzających się dostaw wyrobów o nieodpowiedniej jakości i 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu usunięcia wad Zamawiający może odstąpić od umowy. 

6. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w sposób zgodny z umową, w tym 
niedostarczania towaru w ustalonych dniach, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z 
terminem natychmiastowym. 

7. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu, które będą 
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

 - za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia, 

 - za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i niezgodności z przedmiotem umowy w wysokości 0,5% 
ceny umowy brutto za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia przekazania 
przez wykonawcę towaru wolnego od wad i niezgodności z przedmiotem umowy, 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% ceny umowy 
brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi on 
odpowiedzialność. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6. 
1. Rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturą VAT po odbiorze przedmiotu 

umowy. 
2. Fakturę należy wystawić na: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w 

Górnie, 36- 051 Górno; NIP: 813-29-68-582, Regon 000291747.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni licząc od daty 

dostarczenia towaru i faktury Zamawiającemu.  
§ 7. 

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w zakresie mniejszym niż przewidziany w niniejszej 
umowie, jednakże nie mniejszym niż 90% jej wartości. 

§ 8. 
Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. 
Wyznacza się termin rozpoczęcia dostaw z dniem zawarcia umowy. 

§ 9. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

b) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wszczęto przeciwko Wykonawcy 
na podstawie prawomocnego orzeczenia postępowanie egzekucyjne skierowane do jego majątku. 

c) Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne. 

d) Wykonawca nie dostarcza towaru w ustalonych dniach, bądź dostarczany towar nie posiada 
odpowiednich terminów przydatności do użycia. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie.  

§ 10. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 11. 
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory wynikłe 
na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo Sąd w Rzeszowie. 

§ 12. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Na tym umowę zakończono i podpisano. 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY Oferta przetargowa Wykonawcy 


