Zakopane dnia 09.11.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich
poniżej równowartości 134 000 euro
„dostawa wyrobów medycznych 1 x użytku” (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter,
infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule, szczotki, zamknięty system drenażu, filtry.)

Zamawiający:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
ul. Oswalda Balzera 15, 34 – 500 Zakopane
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1. Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem u. Oswalda Balzera 15, 34 – 500 Zakopane www.klinika.net.pl – strona
internetowa na której dostępna jest siwz.
2. Tryb udzielania zamówienia
Prowadzone postępowanie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości
134 000,00 euro.
Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo
Zamówień Publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych 1 x użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2
będący integralną częścią SIWZ.
CPV 330000000, 331400003, 331411283, 331412002, 331412208, 331412106, 331416408
4. Opis części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.
6. Opis ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Termin wykonania zamówienia
Sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1).posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
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4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca może polegać 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. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
9. Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą
Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie
wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli
dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba
wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. 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 — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, ze 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 — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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6.oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 1
7.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo
informacja o tym, że Wykonawca nie nalepy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem 1a
8. opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 2
9. wzór umowy wg załącznika nr 3
10.wartość oferty wg Załącznika nr 4
11. certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
12. katalogi lub ulotki informacyjne producenta zaoferowanych wyrobów medycznych .
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10
i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.
2,3,4,6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2) 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 ofert
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10 i 11 ustawy.
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Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2,3,4,5,6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się teka osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy złożenia oświadczeń odpowiadają terminom wystawienia odpowiednich dokumentów, które
zastępują.
Dokumenty i oświadczenia powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczone za zgodność z oryginałem kopie. Poświadczenia, za
zgodność dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje
wykluczenie wykonawcy - z zastrzeżeniem art. 26 ust 3. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym
postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zostać zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.
Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być
zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie w
odrębnej kopercie z napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie.
2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: ZP/21/2015.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:
Katarzyna Malik tel. 18 20 11 440 / fax. 18 20 142 96 - od pn. do pt. w godz. 9:00 – 14:00 ,
e-mail: zaopatrzenie@klinika.net.pl
12. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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13. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek
zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy,
2. Oferta powinna być:
- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ.
- napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką. złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i
adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr ZP/ 21/2015: dostawa wyrobów medycznych 1 x użytku”. Nie otwierać przed dniem
18.11.2015 r. przed godziną 11:00”.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Ceny oferty muszą być zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością
oraz ewentualne rabaty. Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie.
6.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że
koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem “zmiana" lub “wycofanie".
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15.1 Miejsce i termin składania ofert
Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oswalda Balzera 15 w Zakopanem na dzienniku
podawczym u sekretariacie (Budynek Administracyjny) do dnia: 18.11.2015 r. do godziny 10:30. Oferty złożone po upływie terminu składania
ofert zostaną odesłane bez otwierania.
15.2 Miejsce i termin otwarcia ofert
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Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2015r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oswalda Balzera 15 w Zakopanem, o godzinie o
godzinie 11:00 w gabinecie dyrektora (budynek administracji).
16. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4.
2. Ogólny wzór do obliczania ceny:
Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat Współczynnika stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:
- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,
- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,
- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.
Na przykład
Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego
towaru wynosi:
25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN
17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach.
Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.
18. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert
18.1 Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert
Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

L.p.
1.
2.

1.

Znaczenie procentowe kryterium
(Rj)
Cena
R1 = 70 %
Jakość
R2 = 30 %
suma:
100 %
Kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium
70 punktów
30 punktów

18.2 Sposób oceny ofert
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta
z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.
Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku)
w oparciu o następujący wzór:
W=C+J
gdzie:
1. kryterium – cena
C = R1 x Cmin / Cb
Cmin
– cena oferty najtańszej
Cb
– cena oferty badanej
R1
– znaczenie procentowe kryterium cena
2. kryterium – jakość
J = R2 x Jb / Jmax
Jmax
– przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2
Jb
– liczba punktów oferty badanej
R2
– znaczenie procentowe kryterium jakość

UWAGA:
W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla
celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.
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19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1. Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem
podpisania umowy.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. Warunki umowy
Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 3.
22. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność
lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych
niż podane powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
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powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie
2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia
do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując
stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym,
aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. . Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.
Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeleniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
23. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
2. Załącznik 1a - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 4 – Wartość oferty
Zakopane dnia 09.11.2015r

ZATWIERDZAM:
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Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Pełna nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. (0 – …….) ………………………………. fax. (0 – …….) ……………………………….
www: http://............................................................................
email:...................................@…..............................................
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(Uwaga ! W przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa winien w powyższym polu wpisać, iż zamówienie wykona
samodzielnie lub wpisać słowo „nie dotyczy”)
Oświadczam, że
- spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 8 siwz,
- nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

............................................. ................................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1a
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo
informacja o tym, że Wykonawca nie nalepy do grupy kapitałowej. Postępowanie nr ZP/21/2015 – dostawa wyrobów medycznych 1 x użytku
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1……………………………………….
2……………………………………….
3……………………………………….
W przypadku, gdy Wykonawca nie nalepy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:
Oświadczam, że nie nalecę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

................................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Pakiet „A”
L.p. Nazwa Materiału

1.

Kaniula dożylna

2.

Ostrza chirurgiczne

Producent / Nr
kraj
katalogowy
pochodzenia

Parametry wymagane

Ilość

Kaniula dożylna z portem, wykonana z FEP,
wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie
kaniuli do żyły, igła z trójpłaszczyznowym
ucięciem, przeźroczysta komora kontrolna,
elastyczne skrzydełka o rozstawie 30-32mm i
gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do
skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny
cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące
w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka
cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy,
sterylna nietoksyczna, apirogenna, pakowana
pojedynczo, opakowanie jednostkowe
umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli.
Wszystkie rozmiary z obturatorem.:
24G
300 szt.
22G
1500 szt.
20G
5000 szt.
18G
2500 szt.
17G
1000 szt.
16G
100 szt.
Wykonane ze stali węglowej opakowanie
ofoliowane na

Cena
Wartość
VAT %
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

Wartość Brutto

3.

4.

5.

Cewnik do
podawania tlenu
przez nos

cewnik do odsysania
górnych dróg
oddechowych

Cewnik urologiczny
Foley dwudrożny

pojedynczych ostrzach
wygrawerowane nazwa producenta i nr ostrza,
rozmiary ostrzy oznaczone
na opakowaniu kolorami:
- 10
- 11
- 12
- 15
- 20
Wykonany z elest. PCV bardzo miękkie
końcówki, końcówki nosowe
regulowane dł. Drenu od 2 do 2,1 m jałowy,
jednorazowego użytku, wymagane opakowanie
papier-folia
Wykonane z materiału o obniżonym tarciu w
stosunku do rurek
intubacyjnych, posiadające
atraumatyczne zakończenie,
cewnik zakończony otworem centralnym i dwoma
otworami naprzemianległymi, sterylne
opakowanie papierfolia, rozmiary:
- CH 6/500
- CH 8/600
- CH 10/600
- CH 12/600
- CH 14/600
- CH 16/600
- CH 18/600
- CH 20/600
Wykonany a lateksu dwustronnie silikowane z
balonem o objętości 530ml, możliwość wypełniania przy użyciu samej
strzykawki bez igły
jałowe opakowanie papierfolia,
rozmiary:

25 op.
3 op.
30 op.
15 op.
25 op.

2.000 szt.

10 szt.
100 szt.
300 szt.
300 szt.
500 szt.
200 szt.
100 szt.
20 szt.

6.

7.

8.

Cewnik urologiczny
typu Nelaton

Cewnik typu Foley

Kanki doodbytnicze

CH 8
CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18
CH 20

Wykonany z PCV 2 otwory
boczne barwny kod nasadek
gładko zakończony koniec drenu jałowy,
jednorazowego użytku opakowanie papier-folia,
rozmiary:
- CH 6
- CH 8
- CH 10
- CH 12
- CH 14
- CH 16
- CH 18
Cewnik typu Foley dwudrożny jednorazowego
użytku, posiadający dwa otwory boczne,
wyprodukowane ze 100% silikonu, oznaczenie
rozmiarów cewnika różowymi kolorami,
pakowane sterylnie. Rozmiary CH 10,CH 20 o
długości 400mm.
CH 10
CH 12
CH 14
CH 16
CH 18
CH 20
Wykonane z PCV jałowe,
opakowanie papier-folia ,rozmiary:
- CH 18/200
- CH 24/250

20 szt.
50 szt.
80 szt.
250 szt.
500 szt.
200 szt.
20 szt.

50 szt.
200 szt.
1000 szt.
800 szt.
300 szt.
100 szt.
50 szt.

10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.

50 szt.
50 szt.

9.

Zgłębniki żołądkowe

10. strzykawki

11. Strzykawka
bursztynowa 50 ml
12. Strzykawka żaneta
poj. 50ml
13. Igły iniekcyjne

14. Kaniula dożylna
bezpieczna

- CH 30/300
Wykonane z PCV jałowe,
barwny kod nasadek, dwa otwory boczne
zakończony zatyczką opakowanie papier-folia,
rozmiary :dł. 800 - 1050
- CH 10
- CH 12
- CH 14
- CH 16
Jałowe, przeźroczysty cylinder strzykawki z
kontrastującą skalą co 1 ml. Podwójne
zabezpieczenie
tłoka przed wypadnięciem
kontrastujący tłok, wykonane z polietylenu wolne
od PCV i lateksu
posiadające rozszerzoną skalę, strzykawka o
objętości:
2 ml skala co 0,1 ml cyfrowa co 1 ml
5 ml skala co 0,2 ml cyfrowa co 1 ml
10 ml skala co 0,5 ml cyfrowa co 2 ml
20 ml skala co 1 ml cyfrowa co 5 ml
50 ml skala co 1 ml cyfrowa co 10 ml
Strzykawka bursztynowa 50 ml
Jałowa apirogenna z
końcówką do cewników
Jałowe niepirogenne ostre, rozmiary:
0,5 x 25
0,6 x 25
0,7 x 30
0,8 x 40
0,9 x 40
1,1 x 40
1,2 x 40
Wykonana z teflonu zaopatrzone w filtr
hydrofobowy na końcówce w RTG wszystkie

50 szt.

20 szt.
100 szt.
100 szt.
50 szt.

25.000 szt.
30.000 szt.
30.000szt.
20.000 szt.
500 szt.
3500 szt.

600 szt.
6.000 szt.
3.000 szt.
7.000 szt.
6.000 szt.
4.000 szt.
2.000 szt.
55.000 szt.

15. Przedłużacz do
pomp infuzyjnych
16. Strzykawka
insulinowa40.I.U
17. Kranik trójdrożny
18. Igła
podpajęczynówkowa
19. Kateter do drenażu
klatki piersiowej

20. Kateter do odsysania
ran typu REDON

21

Zestaw
zewnątrzoponowy

rozmiary z obturatorem, zabezpieczenie nie
posiadające metalowych części
24 G
22 G
20 G
18 G
17 G
16 G
Bursztynowy, jednorazowego użytku, jałowe,
niepirogenne, nietoksyczne, wolne od ftalonów.
150cm
Czytelna i niezmywalna skala, działka
elementarna 1 I.U.=0,025ml, dołączona igła
iniekcyjna 0,40 x 13mm
Wyczuwalny i optyczny indykator pozycji

100 szt.
100 szt.
100szt.
100szt.
100szt.
100 szt.

2100 szt.

300 szt.

300 szt.
Igła podpajęczynówkowa STANDARD
22 G (0,7 x 90)
30 szt.
Kateter do drenażu klatki piersiowej z 7 otworami
oraz nitką radiacyjną
26 F – 50 cm
10 szt.
28 F – 50 cm
20 szt.
30 F – 50 cm
20 szt.
32 F – 50 cm
40 szt.
34 F – 50 cm
40 szt.
Kateter do odsysania ran typu REDON wykonany
z medycznego PCV
16 F – 150 cm
1300 szt.
16 F – 70 cm
100 szt.
14 F – 70 cm
100 szt.
12 F – 70 cm
100 szt.
10 F – 70 cm
100 szt.
Zestaw zewnątrzoponowy do ciągłych znieczuleń
zewnątrzoponowych w składzie są igła Tuohy 16G 200 szt.
x 80mm, cewnik 20G x 0,45 x 0,85 zamknięty
koniec i trzy otwory boczne, łącznik do cewnika,

22

Infuzja

23

Transfuzja

filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra i
strzykawka; LOR 10ml do metody spadku oporu.
Bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do
30000 szt.
przetaczania płynów infuzyjnych z dużą komorą
kroplową o długości 60 mm zaopatrzona w
dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające
wkłucie w pojemnik z płynami, posiadający
precyzyjny zacisk rolkowy, komora wolna od PCV
Opakowanie: folia – papier.
Bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do
2000 szt.
przetaczania krwi z dużą komorą kroplową o
długości min.90 mm zaopatrzona w dodatkowe
skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w
pojemnik z płynami, posiadający precyzyjny
zacisk rolkowy, komora wolna od PCV
Opakowanie papier – folia.

RAZEM
Do oferty należy dołączyć próbki materiałów medycznych – po 1 szt. z każdej pozycji.
Do pozycji 22,23 (przyrządy bezftalanowe) wymagane jest załączenie karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.

.............................................................
Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Pakiet „B”
L.p.

Nazwa Materiału Producent /
kraj
pochodzenia

1.

Worek

2.

Opatrunek do
mocowania
cewników i sond

3.

Opatrunek do
mocowania wkłuć
centralnych

4.

Zestaw do toalety
jamy ustnej

Nr
Parametry wymagane
katalogowy

Ilość

Przyrządy bezftalanowe
Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000 ml z
kranikiem spustowym poprzecznym, portem do 1200 szt.
probówek
Opatrunek do mocowania cewników i sond
donosowych, zapobiegający przemieszczaniu się
cewników, zapobiegający maceracji skóry,
podrażnieniom, wykonany z różowego nietkanego 300 szt.
polipropylenu, klej medyczny akrylowy - duży
Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych
wykonany z pianki polietylenowej, z klejem
medycznym akrylowym, okienko przejrzyste paro
przepuszczalne z folii poliuretanowej, papier
300 szt.
spodni silikonowany polietylenowy, sterylizacja
radiacyjna – duży
Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający
szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do
regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej
powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust
z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny ,
200 szt.

Cena
Wartość
VAT % Wartość Brutto
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

5.

Zamknięty system
drenażu

6.

worek

7.

Końcówki do
odsysania pola
operacyjnego

8.

Szczotki

9.

Kaniula dożylna

10.

Filtr z
wymiennikiem
ciepła i wilgoci

gąbka -aplikator, preparat nawilżający do ust na
bazie wodnej
Zamknięty system drenażu ran niskociśnieniowy
komora sferyczna 300ml z podziałką z dwiema
zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu z
komory wraz z workiem do zbiórki wydzieliny o 1100 szt.
pojemności 600 ml z filtrem hydrofobowym,
sterylny
Worek do zbiórki wydzieliny o poj. 600ml z
filtrem hydrofobowym kompatybilny z zestawem 5000 szt.
powyżej.
Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu
OP-Flex do chirurgii neurologicznej estetycznej i
skomplikowanych zabiegów naczyniowych z
500 szt.
kontrolą odsysania , rozmiar uchwytu 12 Ch
długość końcówki 155mm.
Szczotka do chirurgicznego mycia rąk bez
700 szt.
detergentów
Kaniula do wlewów dożylnych z portem górnym ,
wykonana z biokompatybilnego poliuretanu
(potwierdzone opublikowanymi badaniami
klinicznymi potwierdzającemi wpływ materiału na
zakrzepowe zapalnie żył), z samodomykającym
się korkiem portu bocznego, min. 5 pasów
radiocieniujących :
22G-niebieski,
100 szt.
20G-różowy,
150 szt.
18G-zielony,
100 szt.
17 G – biały,
100 szt.
16G - szary,
50 szt.
14G - pomarańczowy.
50 szt.
Posiadające wskaźnik wypływu krwi w postaci
zastawki antyzwrotnej; Opakowanie typu TYVEC
Filtr elektrostatyczny, o skuteczności
przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej
99,999 %, z wydzielonym celulozowym

11.

Filtr

12

Kaniule
bezpieczne

wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni
1400 cm2, poziom nawilżenia 31 mg H2O przy
1500 szt.
VT=50 ml.medium filtracyjne hydrofobowe o
powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 35 ml,
opory przepływu 1,8 cm H2O przy 60L/min (1,0
H2O przy 30L/min), objętość oddechowa Vt 1501000 ml. Waga 31 g. Filtr ze złączem prostym,
sterylny z portem kapno z zakręcanym korkiem
luer-lock i portem dokonującym, z
nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami
minimalną i maksymalną objętości oddechowej
Vt, kodowany
Przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej
99,99%, z wydzielonym celulozowym
wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 277
cm2, poziom nawilżania 33 mg H2O przy VT=50
ml, medium filtracyjne hydrofobowe o
300 szt.
powierzchni 5,3 cm2, przestrzeń martwa; 12 ml,
opory przepływu:1,4 cm H2O przy 20 L/min,
objętość oddechowa Vt 50-250 ml. Waga 13,5 g,
filtr ze złącznikiem prostym, sterylny z portem
kapno z zakręconym korkiem luer-lock, z
nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami
minimalna i maksymalną objętości oddechowej
Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim
Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna,
samodomykającym się portem bocznym
umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.
Wykonana z poliuretanu, wyposażona w
automatyczny plastikowy zatrzask
zabezpieczający igłę przez zakłuciem oraz
zabezpieczająca przed zachlapaniem w postaci
kapilar, uruchamiany zaraz po użyciu igły.
Posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci
zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi
krwi w momencie wkłucia, oznaczenie przepływu

13

Igły bezpieczne

na opakowaniu jednostkowym oraz co najmniej 5
pasków radiocieniujących. Opakowanie Tyvek.
Rozmiary17G
18G
20G
22G
Igły do iniekcji j.u. z zabezpieczenie przed
zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej
różowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk
kciukiem
Rozmiary
23G
21G
20G
18G
22G
25G
RAZEM

Do oferty należy dołączyć próbki materiałów medycznych – po 1 szt. z każdej pozycji.

100 szt.
100 szt.
100 szt.

200 szt.
200 szt.
200 szt.
300 szt.
300 szt.
2000 szt.
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Załącznik nr 3
Wzór umowy
Umowa zawarta w Zakopanem dnia ............2015r. pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15
wpisanym do KRS ..........NIP..........REGON............
reprezentowanym przez:
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
- dr hab. med. Maciej Tęsiorowski prof. UJ
Główny księgowy
- mgr Urszula Jezior
zwanym dalej – Zamawiającym,
a:
...............................
wpisanym do KRS.....NIP......REGON.............
reprezentowaną przez:.......................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia
poniżej 134 000,00 EURO – postępowanie nr ZP/21/2015 o następującej treści:
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu wyroby medyczne 1 x użytku
pakiet nr ……., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załączniku nr 1do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo –
ilościowo – cenową.
1. Złocenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobów medycznych na
zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.
3. Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem oraz będzie określało rodzaj i ilość nabywanych wyrobów medycznych, a także
termin ich dostarczenia Zamawiającemu.
4. Zamówienie w imieniu Zamawiającego składa Pracownik Apteki Zamawiającego, po uprzednim zaakceptowaniu wniosku przez Dyrektora
Zamawiającego lub jego Zastępcę.
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§ 2 - Cena i warunki dostawy
1.Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w załączniku nr 1 do umowy i zawierają podatek
VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, oraz koszty transportu i rozładunku w Aptece Szpitalnej, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie
wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
3. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi ….. złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy.
4. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego
tytułu.
5. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów medycznych po cenie niższej od wskazanej w umowie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów medycznych określonych w
załączniku nr 1 do umowy w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny wskazanej w § 2 ust. 1. Zmiany w
tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.
7. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw
wyrobów medycznych o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza wyroby medyczne
równoważne, odpowiadające opisowi umieszczonemu w załączniku i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen
jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu wyrobów medycznych równoważnych przez Zamawiającego – pracownika apteki. Zmiany
w tym zakresie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.
8. Termin realizacji zamówienia określa się na ……..dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. W nagłych przypadkach
(zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób medyczny do 24 godzin, licząc od momentu złocenia zamówienia
§ 3 - Odbiór i warunki płatności
1. Zamawiający podczas odbioru wyrobów medycznych sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z
załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.
2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobów medycznych.
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3. W razie dostawy wadliwych wyrobów medycznych Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie
później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.
4. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i
merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1do umowy
5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4 – Odpowiedzialność
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości
zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający moce naliczyć karę
umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby medyczne, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo,
dostarczania wyrobów medycznych po upływie terminu ich ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia
tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy, niezależnie od kar naliczonych na podstawie ust. 1 i 2.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.
§ 5 - Okres obowiązywania umowy
Umowa została zawarta na okres 1 rok od daty podpisania umowy lub wyczerpania zapasów.
§ 6 - Inne postanowienia
1. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne 1 x użytku, o których mowa w § 1 posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również
inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Dostarczane wyroby medyczne 1 x użytku będą posiadały wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
§ 7 - Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie
strony, za wyjątkiem § 2 ust. 5 i 6.
4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Wykonawca

Załącznik Nr 1: Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa.

Zamawiający
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ZAŁĄCZNIK NR 4
FORMULARZ OFERTOWY (osobny dla każdego pakietu)
PAKIET nr ...................................
Dostawa .........................................................................................................................
(wpisać)
1. Cena oferty (wszystkich pozycji określonych w załączniku nr 1 ):
a) wartość (nie zawiera podatku VAT) :.............................................................. PLN
(słownie: ...................................................................................................................)
Podatek VAT :...................................................... ............................................. PLN
(słownie: ..................................................................................................................)
b) cena (zawiera podatek VAT) ): .......................................................................... PLN
(słownie: ...................................................................................................................)
2. Wartość (bez podatku VAT) zawiera: koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem
podatku VAT.
3. Termin płatności (30 dni od daty otrzymania faktury, obowiązuje jednakowy termin płatności dla wszystkich pozycji z załącznika nr 2).
4. Termin dostawy zamówienia,
..................................................................................................................................................................

.............................................
podpis Wykonawcy

