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ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego:  
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

ul. Wieniecka 49 
87-800 Włocławek 

 
REGON: 341411727 
NIP: 888-31-17-873 

 
 
Objaśnienie skrótów stosowanych w niniejszej Specyfikacj i Istotnych Warunków Zamówienia:  
 
SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
ustawa Pzp  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  
  poz. 2164) 
 
 
Tryb udzielenia zamówienia publicznego:  
Niniejsze zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów 
określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
 
Język post ępowania:  
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się 
w innych językach. 
 
 
Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
ROZDZIAŁ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Ogólny opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na 
płyny ustrojowe oraz pojemników histopatologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. 
 
 
Termin wykonania zamówienia:  
Planowany termin realizacji zamówienia: 

1) dla Zadania 1: sukcesywnie od dnia 05.06.2016 r. do dnia 05.05.20 17 r.,* 
2) dla Zadań 2 i 3: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 05.05.2 017 r. 

 
* Zamawiający zastrzega, iż w wypadku, gdy udzielenie zamówienia nastąpi po dniu 05.06.2016 r., okresem 
realizacji zamówienia będzie okres od dnia zawarcia umowy do dnia 05.05.2017 r. 
 
 
Informacja o cz ęściach zamówienia:  
Zamówienie podzielone jest na 3 części. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę zawierającą 
wszystkie pozycje w części, na którą Wykonawca składa ofertę. Zamawiający przewiduje możliwość 
składania ofert częściowych na jedną lub więcej części. 
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
 

Zadanie 1  
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą 
wirówki laboratoryjnej, zgodnie z poniższym opisem: 
 

Lp. Opis asortymentu Ilość / okres  

1 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 

24 850 sztuk 

2 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: 
• poj. 2,5 – 2,6 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

23 000 sztuk 

3 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: 
• poj. 1,1 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

4 150 sztuk 

4 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 

32 200 sztuk 

5 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym: 
• poj. 2,5 – 2,6 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

33 600 sztuk 

6 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym: 
• poj. 1,1 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

4 150 sztuk 

7 

Probówki zawierające antykoagulant – K3 EDTA: 
• poj. 2,5 – 2,7 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

54 300 sztuk 

8 

Probówki zawierające antykoagulant – K3 EDTA: 
• poj. 1,0 - 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

14 750 sztuk 

9 

Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 11 - 12 mm, 
• dł. max. 93 mm 

15 650 sztuk 

10 

Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: 
• poj. 2,9 - 3,0 ml, 
• średnica 11 - 12 mm, 
• dł. max. 66 mm 

28 550 sztuk 

11 

Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: 
• poj. 1,3 - 1,4 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

4 150 sztuk 

12 

Probówki do OB z cytrynianem trójsodowym: 
• poj. 3,5 ml, 
• średnica 8 mm, 
• dł. max. 130 mm 

6 500 sztuk 

13 

Probówki do OB z cytrynianem trójsodowym: 
• poj. 2,0 ml, 
• średnica 11 mm, 
• dł. max. 66 mm 
• wraz z kapilarą do sedymentacji, z podziałką i nakrętką zabezpieczającą 

900 sztuk 
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14 

Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 

7 850 sztuk 

15 

Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową: 
• poj. 1,0 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

2 100 sztuk 

16 

Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową: 
• poj. 2,7 - 3,0 ml, 
• średnica 11 - 12 mm, 
• dł. max. 66 mm 

10 150 sztuk 

17 

Probówki do pozyskiwania krwi żylnej zawierające fluorek + antykoagulant 
(do oznaczania stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej metodą heksokinazową): 

• poj. 1,0 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

36 800 sztuk 

18 

Probówka z filtrem do pozyskiwania krwi do analiz gazometrycznych we krwi tętniczej i 
żylnej, z heparyną litową stabilizowaną jonami wapnia: 

• poj. 1,8 – 2,0 ml, 
• sterylizowane, 
• pakowane pojedynczo 

17 300 sztuk 

19 Probówki z heparyną do pobierania i odwirowywania płynów jam ciała o poj. 8,0 – 9,0 ml 900 sztuk 

20 

Probówki z hemolizatem i kapilarami do oznaczenia stężenia glukozy we krwi 
włośniczkowej metodą heksokinazową w oparciu o analizatory cobas c-501: 

• objętość hemolizatu 500 ul, 
• poj. kapilar 20 ul 

6 000 sztuk 

21 Probówki z kapilarami do pozyskiwania krwi włośniczkowej w celu oznaczania stężenia 
glukozy (z fluorkiem) o poj. 200 ul 200 sztuk 

22 Probówki z kapilarami do pozyskiwania krwi włośniczkowej do badania morfologii krwi 
obwodowej (z EDTA - K) o poj. 200 ul 500 sztuk 

23 Probówki z kapilarami do pozyskiwania surowicy z krwi włośniczkowej, zawierające 
aktywator wykrzepiania - poj. 200 ul 100 sztuk 

24 Łącznik typu LUER do pobierania krwi kompatybilny z probówkami 46 500 sztuk 

25 Igły systemowe – średnica 0,7 mm 7 500 sztuk 

26 Igły systemowe – średnica 0,8 mm 30 500 sztuk 

27 Igły systemowe – średnica 0,9 mm 30 500 sztuk 

28 

Igły systemowe typu „motylek” do pobierania krwi: 
• średnica 0,8 mm, 
• dł. 19 mm, 
• dł. drenu 80 mm 

5 000 sztuk 

29 

Igły systemowe typu „motylek” do pobierania krwi: 
• średnica 0,9 mm, 
• dł. 19 mm, 
• dł. drenu 80 mm 

5 000 sztuk 

30 Adaptery z łopatką do wykonywania preparatów krwi obwodowej 200 sztuk 

31 Statywy do archiwizowania probówek biochemicznych z materiałem biologicznym, 
kompatybilne z ww. probówkami 20 sztuk 

32 Wirówka laboratoryjna kompatybilna z oferowanymi probówkami – dzierżawa na cały 
okres obowiązywania umowy 11  miesięcy 
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33 

Pojemniki z tworzywa sztucznego ABS do wewnętrznego transportu materiału 
biologicznego z przezroczystą pokrywą PET (zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na 
zatrzaski (wymiary wewnętrzne 270 x 170 x 115 mm). Opatrzone znakami AI043 
„Materiał zakaźny” odpornymi na działanie chemicznych substancji o charakterze 
dezynfekcyjnym. 

10 sztuk 

34 

Pojemniki z tworzywa sztucznego ABS do wewnętrznego transportu materiału 
biologicznego z przezroczystą pokrywą PET (zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na 
zatrzaski (wymiary wewnętrzne 320 x 230 x 190 mm). Opatrzone znakami AI043 
„Materiał zakaźny” odpornymi na działanie chemicznych substancji o charakterze 
dezynfekcyjnym. 

5 sztuk 

 
UWAGI:  

1) Wyroby wymienione w poz. 1-29 muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do 
używania zgodnie z  ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
876). 

2) Wyroby wymienione w poz. 1-30 muszą spełniać następujące wymagania dodatkowe: 
a) wszystkie elementy (probówki, igły, kapilary, adaptery) oferowanego systemu pobierania krwi 

muszą być wytworzone z tworzywa sztucznego, 
b) wszystkie elementy oferowanego systemu pobierania krwi muszą pochodzić od jednego 

producenta, w celu zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa pobierania krwi w systemie 
zamkniętym, 

c) wszystkie elementy oferowanego systemu pobierania krwi muszą zabezpieczać personel przed 
kontaktem z krwią w trakcie pobierania, transportu i obróbki analitycznej materiału, 

d) wszystkie elementy oferowanego systemu pobierania krwi muszą być zdatne do użytku 
w terminie 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie, 

e) wszystkie igły muszą być zespolone fabrycznie z uchwytami, sterylne, pakowane pojedynczo. 
 
 

Zadanie 2  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do bezpiecznego pobierania plwociny i popłuczyn 
oskrzelowych, zgodnie z poniższym opisem: 
 

Lp. Opis asortymentu Ilość w sztukach  

1 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania plwociny: 
• poj. do 20 ml, 
• jałowe, 
• z nakładaną nakrętką, 
• szczelne po zamknięciu, 
• z płaskim dnem, 
• z etykietą- każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce na 

opisanie umożliwiające identyfikację próbki 

1 300 

2 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania plwociny na BK: 
• poj. 40-50 ml, 
• jałowe, 
• z nakładaną nakrętką, 
• szczelne po zamknięciu, 
• z płaskim lub stożkowym dnem, 
• z etykietą - każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce 

na opisanie umożliwiające identyfikację próbki 

1 150 

3 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania popłuczyn oskrzelowych: 
• poj. do 50 ml, 
• jałowe, 
• z końcówkami + łącznik, 
• szczelne po zamknięciu, 
• z płaskim dnem, 
• z etykietą - każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce 

na opisanie umożliwiające identyfikację próbki 

1 000 

 
UWAGI:  
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1) Wszystkie wyroby muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania 
zgodnie z  ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876). 

 
 

Zadanie 3  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału 
tkankowego, zgodnie z poniższym opisem: 
 

Lp. Opis asortymentu Ilość w sztukach  

1 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 120 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

900 

2 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 200 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

1 800 

3 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 250 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

3 300 

4 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 500 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

1 800 

5 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 1000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

900 

6 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 3000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

350 

7 Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 100 
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• poj. 5000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

8 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego 
utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 10000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

4 

 
UWAGI:  

1) Wszystkie wyroby nie mogą być wypełnione formaliną. Zamawiający dokonywał będzie wypełnienia 
formaliną samodzielnie. 

2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1-3 pojemników nieoznaczonych  etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym, jeżeli podyktowane jest to niemożnością umieszczenia 
tych etykiet ze ze względu na rozmiar pojemnika. 

 
 
Wspólny słownik zamówie ń publicznych (CPV):  
 
33.19.25.00-7 Probówki 
38.43.70.00-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne 
33.14.13.20-9 Igły medyczne 
33.14.00.00-3 Materiały medyczne 
38.00.00.00-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
 
 
Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy może ulec zmniejszeniu 
w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże 
tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w Formularzu ofertowym – 
załączniku nr 1 do SIWZ. 

 
ROZDZIAŁ III: WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
 
Warunki udziału w post ępowaniu:  
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali , a w przypadku świadczeń okresowych również 
wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostaw ę wyrobów 
medycznych (Zadania 1 i 2) lub akcesoriów laborator yjnych (Zadanie 3) o warto ści 
nie mniejszej ni ż: 

Nr Zadania Roczna warto ść brutto 
umowy / zamówienia 

rodzaj asortymentu, który był / jest 
przedmiotem dostawy  

Zadanie 1 130.000 zł wyroby medyczne 

Zadanie 2 6.000 zł wyroby medyczne 

Zadanie 3 25.000 zł akcesoria laboratoryjne 
(pojemniki, probówki, pipety etc.) 

 w ramach jednego zamówienia / jednej umowy ,* 
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
* W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia 
warunku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca złożył w wykazie wykonanych dostaw jedną dostawę o wartości 
stanowiącej co najmniej sumę wartości dostaw zawartych w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę. 
 
Na przykład:  
Wykonawca składa ofertę na zadanie 1 i 2 – może złożyć albo wykaz zawierający dwie dostawy odpowiednio o wartości 
co najmniej 130.000 zł brutto dla zadania 1 i co najmniej 6.000 zł brutto dla zadania 2 albo jedną dostawę o wartości 
co najmniej 136.000 zł brutto dla zadania 1 i 2 łącznie. 
 
 
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udział u w post ępowaniu:  

1) Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonana na podstawie 
złożonych dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA  bądź NIE SPEŁNIA  
poszczególne warunki. 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z punktem poprzedzającym, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
ROZDZIAŁ IV: WYKAZ O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE 

WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 
 

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz Rozdziale III SIWZ: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu , o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
2) Wykaz wykonanych dostaw , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 
wraz z dowodami czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Rozdziale III SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w Rozdziale III SIWZ (Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, pkt 2 i 3), Zamawiający żąda, stosownie do § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 
dokumentów  dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy 
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
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termin składania ofert. 
 

2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
2) Lista  podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji o działalno ści 
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 Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania, że oferowany 

przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w Rozdziale II SIWZ: 
1) Formularz parametrów wymaganych , zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
2) Aktualne dokumenty  potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony 

do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876) w formie: 
a) deklaracji zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej, 
b) dokumentu potwierdzającego dokonanie odpowiednio zgłoszenia lub powiadomienia o 

wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej, 

c) dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu 
medycznego z wymaganiami zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany przez jednostkę 
notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej. 
Uwaga!  W przypadku, gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne 
dokumenty, niż wymienione w lit. a-c powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
dokument równoważny dokumentowi wymaganemu, zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych. 
Uwaga 2!  Wymóg dotyczy wyłącznie pozycji, w których oferowane wyroby muszą być 
wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania zgodnie z  ustawą z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

 
Uwaga!  Dokumenty wymagane w celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem 
zawartym w Rozdziale II SIWZ traktowane będą jako oświadczenia/dokumenty podlegające uzupełnieniu. 
 

4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
1) Formularz ofertowy , zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
2) Formularz cenowy , zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
3) Pełnomocnictwo  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 

Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać 
w szczególności dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

 
5. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być 
załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi 
zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć wszystkie wymagane oświadczenia i 
dokumenty, z tym że oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania składa każdy Wykonawca 
z osobna, natomiast pozostałe dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wspólnie, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp. 

 
6. Wykonawcy zagraniczni: 
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1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 i 7 niniejszego rozdziału, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) 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 1 niniejszego ustępu, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 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, zachowując przy tym terminy określone w pkt 1 niniejszego 
ustępu. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
7. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie jako tajne takie informacje, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2) Zastrzeżenie informacji jako tajne musi nastąpić nie później niż w terminie składania ofert. 
3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, 
informacje te zostaną odtajnione. 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ V: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWIANIA S IĘ 
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

 
1. Osobami uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych: Małgorzata Lewandowska - Naczelna Pielęgniarka, 
tel. 54 412-94-17, 

2) w sprawach proceduralnych: Beata Magos - inspektor ds. zamówień publicznych, 
tel. 54 412-94-32, 

2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp. 
3. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, 

za pomocą faksu na nr 54 412 94 32 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 
przetargi@szpital.wloclawek.pl , z zastrzeżeniem ustępu następującego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zapoznania się, z przyczyn technicznych, 
z treścią dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną w formatach innych niż .doc  lub .pdf . 

5. Adres Zamawiającego, na który należy kierować wszelką korespondencję pisemną dotyczącą 
niniejszego postępowania: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek 

Dział Zamówie ń Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 303/304  
 

6. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu 
lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu jaki wyznaczył Zamawiający. 

7. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania przekazanych 
dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane na nr faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 

 
ROZDZIAŁ VI: WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
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ROZDZIAŁ VII: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
 

ROZDZIAŁ VIII: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych 

postanowieniami SIWZ. 
4. Ofertę składa się w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
5. Oferta oraz załączniki do niej muszą być napisane na maszynie do pisania, komputerze lub 

przy użyciu nieścieralnego atramentu oraz być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia - przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców. 

6. Zaleca się połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 
7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi 

„za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną za wyjątkiem: 
1) pełnomocnictw które muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi notarialnie, 
2) pisemnego zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby 

na potrzeby wykonania zamówienia, które musi być oryginałem. 
8. W przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez uprawnionych reprezentantów tych podmiotów. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym za zgodność z oryginałem tłumaczenia przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma) Wykonawcy, siedziba. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

1) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętym, opieczętowanym i nieprzezroczystym 
opakowaniu na adres Zamawiającego podany w rozdziale następującym. Należy stosować 
opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do 
Zamawiającego, należy zamieścić następującą informację: 

 
Oferta na dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, 

pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemniki histop atologiczne. 
Sygnatura: DZP/40/2016 

Nie otwiera ć przed: 17.05.2016 r. do godz. 10:15  
 

2) Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i 
dokładnego adresu Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty 
przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, nie otwarcie oferty w trakcie sesji otwarcia ofert. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę i inne dokumenty 
złożone wraz z ofertą pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone i dodatkowo opisane odpowiednio 
słowem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofania oferty 
po upływie terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ IX: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek 

Dział Zamówie ń Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 303/304  
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2. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 17.05.2016 r. do godz. 10:00 . Ofertę złożoną po terminie 
zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2016 r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, budynek administracji, III piętro. 

 
ROZDZIAŁ X: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Cenę oferty stanowi wartość brutto zamówienia będącego przedmiotem postępowania podana 

w Formularzu ofertowym i cenowym, w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

2. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w Formularzu cenowym: wartość netto + 
VAT (%). 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia, wraz z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 

4. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym 
etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona 
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć 
lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena 
będzie zaokrąglona „w dół”. 

 
ROZDZIAŁ XI: KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB BADAN IA I OCENY OFERT 

 
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium oceny ofert Waga kryterium  

1 Cena 95,00% 

2 Termin płatności 5,00% 

 
2. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert: 

 
Kryterium pierwsze - „Cena”:  
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru: 
 

K1 = ( CN / CB ) x 95 
 
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena” 
CN - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
CB – cena w ofercie badanej 
 
W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę 
w Formularzu ofertowym. 
 
Kryterium drugie - „Termin płatno ści”:  
W kryterium „Termin płatności” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według 
poniższego opisu: 
 

Termin płatności 30 dni 0 pkt 

Termin płatności 45 dni 2,5 pkt 

Termin płatności 60 dni 5 pkt 
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Zamawiający wymaga minimum 30-dniowego terminu płatności. W przypadku braku wpisania terminu 
płatności lub wpisania innych terminów płatności, niż wskazane powyżej, oferta zostanie odrzucona jako 
niezgodna z treścią SIWZ. 
 
Wzór ko ńcowy do obliczenia całkowitej ilo ści punktów przyznanych ofercie:  
 

PC = K1 + K2 
 
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej 
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena” 
K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin płatności” 
 

3. Sposób oceny i badania ofert: 
1) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, dokumentów lub 
oświadczeń. 

2) Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności określone w art. 89 ustawy Pzp. 
4) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli wystąpią okoliczności określone w 

art. 24 ust. 1-2a ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się 
za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

5) Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów. 
6) Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie zostały odrzucone lub uznane 

za odrzucone. 
7) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą tę ofertę, która otrzyma najwyższą całkowitą ilość 

punktów. 
 

ROZDZIAŁ XII: FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 
1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

wymieniona w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo 
w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi przed zawarciem 
umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii po świadczonej 
notarialnie . 

2. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie oryginału 
lub kopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę lub osob ę uprawnion ą 
do reprezentowania Wykonawcy . 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w informacji o wynikach postępowania 
na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. 

4. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców 
odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XIII: WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE 

ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XIV: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  
ORAZ DOPUSZCZALNE ZMIANY TYCH POSTANOWIE Ń 

 
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 

na warunkach określonych w projekcie umowy, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku 

do treści oferty w przypadku, gdy: 
1) nastąpi obniżenie ceny; 
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2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami 
rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym 
wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający 
dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 
pkt 2 ustawy Pzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy 
wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 
142 ust. 5 ustawy Pzp; 

3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, 
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana 
związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w 
opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, 
zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji 
art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od 
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę 
(zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych 
w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 

4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen 
brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem 
obowiązujących regulacji. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie 
pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej 
zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym 
także wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i 
dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) 
w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 
ustawy Pzp; 

5) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy; 
6) nastąpi zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego lub innego oznaczenia towaru 

nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 
7) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania 

umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej 
niż o 6 miesięcy. 

3. Zamawiający dopuszcza także, w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą, w trakcie 
trwania umowy, zmianę towaru dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy 
zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach 
nie gorszych niż opisane w SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż cena towaru zamiennego nie może 
przekraczać ceny towaru zamienianego. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru 
objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 

4. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować 
zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
ROZDZIAŁ XV: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 
1) Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
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może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2) Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp: 
1) 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 wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

2) 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. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4) 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 ustawy Pzp. 

3) Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli  zostały przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ 
na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
ROZDZIAŁ XVI: INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENI ACH UZUPEŁNIAJ ĄCYH 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

ROZDZIAŁ XVII: INNE  
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu 
cywilnego. 
 

ROZDZIAŁ XVIII: WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW 
 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1) załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy, 
2) załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz cenowy, 
3) załącznik nr 3 do SIWZ: Oświadczeni o braku podstaw do wykluczenia (...), 
4) załącznik nr 4 do SIWZ: Lista podmiotów (...), 
5) załącznik nr 5 do SIWZ: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (...), 
6) załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz wykonanych dostaw (...), 
7) załącznik nr 7 do SIWZ: Formularz parametrów wymaganych, 
8) załącznik nr 8 do SIWZ: Projekt umowy dla Zadania 1, 
9) załącznik nr 9 do SIWZ: Projekt umowy dla Zadań 2 oraz 3. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz Ofertowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, 
pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników histo patologicznych , sygnatura: DZP/40/2016. 
 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa: …............................................................................................................................................................ 

Siedziba : 

Ulica: 
…................................................................................................................................................................ 

Miejscowość: ....................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy: …................................................................................................................................................. 

Województwo: …................................................................................................................................................. 

Nr tel./faksu : …................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej : …........................................................................................................................ 

REGON: ….......................................................................................................................................................... 

NIP: 
….................................................................................................................................................................. 

Cena:  
 
Składając ofertę w ww. postępowaniu oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ oraz 
zgodnie z Formularzem cenowym za łączną wartość: 
 
Zadanie 1:  
wartość brutto zamówienia:* .................................................................................................................................. 
 
słownie: .................................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 2:  
wartość brutto zamówienia:* .................................................................................................................................. 
 
słownie: .................................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 3:  
wartość brutto zamówienia:* .................................................................................................................................. 
 
słownie: .................................................................................................................................................................. 
 
Termin płatno ści:  
 
Oferujemy następujący termin płatności za fakturę (30 lub 45 lub 60 dni): 
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 ......................... dni 
 
Serwis (dotyczy Zadania 1):  
 
Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez: 
 
.......................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres, nr telefonu, faks, adres poczty elektronicznej) 
 
Podwykonawstwo:  
 
Oświadczamy, iż zamierzamy powierzyć Podwykonawcy następujący zakres zamówienia 
(podać nazwę/firmę Podwykonawcy, adres, zakres powierzonej części zamówienia): 

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

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

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

 
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich:  
 
Podajemy nazwy (firmy) podmiotów, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

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

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

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

 
Pouczenie:  
zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp:  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Osob ą upowa żnion ą ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy 
będzie: 
 

............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu) 

 
Oświadczenia Wykonawcy:  

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, otrzymaliśmy od Zamawiającego 
niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz zobowiązujemy się wykonać zamówienie 
w całości. 

2) Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
3) Oświadczamy, że podana cena realizacji zamówienia uwzględnia wszelkie warunki podane 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4) Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz cenowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny u strojowe oraz pojemników 
histopatologicznych , sygnatura: DZP/40/2016. 
 
Zadanie 1  

Lp. Przedmiot zamówienia Wielko ść 
opakowania**** Ilość/okres  

Cena 
jednostkowa 

netto*** 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość netto* VAT (%) Warto ść brutto** Producent 

Nazwa handlowa, 
nr katalogowy lub 
inne oznaczenie  

1 

Probówki do pozyskiwania surowicy z 
aktywatorem wykrzepiania: 

• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 

 24 850 
sztuk        

2 

Probówki do pozyskiwania surowicy z 
aktywatorem wykrzepiania: 

• poj. 2,5 – 2,6 ml, 

• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 23 000 
sztuk 

       

3 

Probówki do pozyskiwania surowicy z 
aktywatorem wykrzepiania: 

• poj. 1,1 – 1,2 ml, 

• średnica 7 - 8 mm, 

• dł. max. 66 mm 

 4 150 sztuk        

4 

Probówki do pozyskiwania surowicy z 
aktywatorem wykrzepiania i żelem 
separującym: 

• poj. 4,9 - 5,0 ml, 

• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 

 32 200 
sztuk 

       

5 

Probówki do pozyskiwania surowicy z 
aktywatorem wykrzepiania i żelem 
separującym: 

• poj. 2,5 – 2,6 ml, 

 33 600 
sztuk        
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• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

6 

Probówki do pozyskiwania surowicy z 
aktywatorem wykrzepiania i żelem 
separującym: 
• poj. 1,1 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 4 150 sztuk        

7 

Probówki zawierające antykoagulant – K3 
EDTA: 

• poj. 2,5 – 2,7 ml, 

• średnica 13 - 14 mm, 

• dł. max. 66 mm 

 54 300 
sztuk 

       

8 

Probówki zawierające antykoagulant – K3 
EDTA: 

• poj. 1,0 - 1,2 ml, 

• średnica 7 - 8 mm, 

• dł. max. 66 mm 

 14 750 
sztuk 

       

9 

Probówki do badań koagulologicznych z 
cytrynianem buforowanym: 

• poj. 4,9 - 5,0 ml, 

• średnica 11 - 12 mm, 

• dł. max. 93 mm 

 15 650 
sztuk 

       

10 

Probówki do badań koagulologicznych z 
cytrynianem buforowanym: 

• poj. 2,9 - 3,0 ml, 

• średnica 11 - 12 mm, 

• dł. max. 66 mm 

 28 550 
sztuk 

       

11 

Probówki do badań koagulologicznych z 
cytrynianem buforowanym: 

• poj. 1,3 - 1,4 ml, 

• średnica 7 - 8 mm, 

• dł. max. 66 mm 

 4 150 sztuk        

12 

Probówki do OB z cytrynianem 
trójsodowym: 

• poj. 3,5 ml, 

• średnica 8 mm, 

• dł. max. 130 mm 

 6 500 sztuk        
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13 

Probówki do OB z cytrynianem 
trójsodowym: 

• poj. 2,0 ml, 

• średnica 11 mm, 

• dł. max. 66 mm 

• wraz z kapilarą do sedymentacji, z 
podziałką i nakrętką 
zabezpieczającą 

 900 sztuk        

14 

Probówki do pozyskiwania osocza z 
heparyną litową: 

• poj. 4,9 - 5,0 ml, 

• średnica 13 - 14 mm, 

• dł. max. 90 mm 

 7 850 sztuk        

15 

Probówki do pozyskiwania osocza z 
heparyną litową: 

• poj. 1,0 – 1,2 ml, 

• średnica 7 - 8 mm, 

• dł. max. 66 mm 

 2 100 sztuk        

16 

Probówki do pozyskiwania osocza z 
heparyną litową: 

• poj. 2,7 - 3,0 ml, 
• średnica 11 - 12 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 10 150 
sztuk 

       

17 

Probówki do pozyskiwania krwi żylnej 
zawierające fluorek + antykoagulant 
(do oznaczania stężenia glukozy w osoczu 
krwi żylnej metodą heksokinazową): 

• poj. 1,0 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 36 800 
sztuk 

       

18 

Probówka z filtrem do pozyskiwania krwi do 
analiz gazometrycznych we krwi tętniczej i 
żylnej, z heparyną litową stabilizowaną 
jonami wapnia: 

• poj. 1,8 – 2,0 ml, 
• sterylizowane, 
• pakowane pojedynczo 

 17 300 
sztuk        

19 
Probówki z heparyną do pobierania i 
odwirowywania płynów jam ciała o poj. 8,0 – 
9,0 ml 

 900 sztuk        

20 
Probówki z hemolizatem i kapilarami do 
oznaczenia stężenia glukozy we krwi 
włośniczkowej metodą heksokinazową w 

 6 000 sztuk        
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oparciu o analizatory cobas c-501: 
• objętość hemolizatu 500 ul, 
• poj. kapilar 20 ul 

21 
Probówki z kapilarami do pozyskiwania krwi 
włośniczkowej w celu oznaczania stężenia 
glukozy (z fluorkiem) o poj. 200 ul 

 200 sztuk        

22 
Probówki z kapilarami do pozyskiwania krwi 
włośniczkowej do badania morfologii krwi 
obwodowej (z EDTA - K) o poj. 200 ul 

 500 sztuk        

23 
Probówki z kapilarami do pozyskiwania 
surowicy z krwi włośniczkowej, zawierające 
aktywator wykrzepiania - poj. 200 ul 

 100 sztuk        

24 
Łącznik typu LUER do pobierania krwi 
kompatybilny z probówkami  46 500 

sztuk 
       

25 Igły systemowe – średnica 0,7 mm  7 500 sztuk        

26 Igły systemowe – średnica 0,8 mm  30 500 
sztuk 

       

27 Igły systemowe – średnica 0,9 mm  30 500 
sztuk 

       

28 

Igły systemowe typu „motylek” do pobierania 
krwi: 

• średnica 0,8 mm, 

• dł. 19 mm, 

• dł. drenu 80 mm 

 5 000 sztuk        

29 

Igły systemowe typu „motylek” do pobierania 
krwi: 

• średnica 0,9 mm, 

• dł. 19 mm, 

• dł. drenu 80 mm 

 5 000 sztuk        

30 Adaptery z łopatką do wykonywania 
preparatów krwi obwodowej  200 sztuk        

31 
Statywy do archiwizowania probówek 
biochemicznych z materiałem biologicznym, 
kompatybilne z ww. probówkami 

 20 sztuk        
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32 
Wirówka laboratoryjna kompatybilna z 
oferowanymi probówkami – dzierżawa na 
cały okres obowiązywania umowy 

 11  miesięcy        

33 

Pojemniki z tworzywa sztucznego ABS do 
wewnętrznego transportu materiału 
biologicznego z przezroczystą pokrywą PET 
(zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na 
zatrzaski (wymiary wewnętrzne 270 x 170 x 
115 mm). Opatrzone znakami AI043 
„Materiał zakaźny” odpornymi na działanie 
chemicznych substancji o charakterze 
dezynfekcyjnym. 

 10 sztuk        

34 

Pojemniki z tworzywa sztucznego ABS do 
wewnętrznego transportu materiału 
biologicznego z przezroczystą pokrywą PET 
(zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na 
zatrzaski (wymiary wewnętrzne 320 x 230 x 
190 mm). Opatrzone znakami AI043 
„Materiał zakaźny” odpornymi na działanie 
chemicznych substancji o charakterze 
dezynfekcyjnym. 

 5 sztuk        

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:  ----------  

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Ilość/okres. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
*** W zakresie dzierżawy sortownicy do opakowań za cenę jednostkową netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesi ąc dzier żawy 1 wirówki 
laboratoryjnej . 
**** W zakresie pozycji, w których Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów pakowanych pojedynczo dopuszcza się zaoferowanie wyrobów, które posiadają 
dodatkowe, zbiorcze opakowanie. W takiej sytuacji w kolumnie wielkość opakowania należy podać wielkość opakowania zbiorczego. 
 
Łączna warto ść brutto: …......................................... .................................................................................... 
 
Słownie: …......................................... ............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 



 24 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz cenowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny u strojowe oraz pojemników 
histopatologicznych , sygnatura: DZP/40/2016. 
 
Zadanie 2  

Lp. Przedmiot zamówienia Wielko ść 
opakowania*** 

Ilość 
w sztukach  

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość netto* VAT (%) Warto ść brutto** Producent 

Nazwa handlowa, 
nr katalogowy lub 
inne oznaczenie  

1 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania 
plwociny: 

• poj. do 20 ml, 

• jałowe, 

• z nakładaną nakrętką, 

• szczelne po zamknięciu, 

• z płaskim dnem, 
• z etykietą- każda sztuka zawiera 

opis z nazwą i datą ważności oraz 
miejsce na opisanie umożliwiające 
identyfikację próbki 

 1 300        

2 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania 
plwociny na BK: 

• poj. 40-50 ml, 

• jałowe, 

• z nakładaną nakrętką, 

• szczelne po zamknięciu, 

• z płaskim lub stożkowym dnem, 
• z etykietą - każda sztuka zawiera 

opis z nazwą i datą ważności oraz 
miejsce na opisanie umożliwiające 
identyfikację próbki 

 1 150        

3 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania 
popłuczyn oskrzelowych: 

• poj. do 50 ml, 

• jałowe, 

 1 000        
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• z końcówkami + łącznik, 

• szczelne po zamknięciu, 

• z płaskim dnem, 

• z etykietą - każda sztuka zawiera 
opis z nazwą i datą ważności oraz 
miejsce na opisanie umożliwiające 
identyfikację próbki 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:  ----------  

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Ilość w sztukach. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
*** W zakresie pozycji, w których Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów pakowanych pojedynczo dopuszcza się zaoferowanie wyrobów, które posiadają 
dodatkowe, zbiorcze opakowanie. W takiej sytuacji w kolumnie wielkość opakowania należy podać wielkość opakowania zbiorczego. 
 
Łączna warto ść brutto: …......................................... .................................................................................... 
 
Słownie: …......................................... ............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz cenowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny u strojowe oraz pojemników 
histopatologicznych , sygnatura: DZP/40/2016. 
 
Zadanie 3  

Lp. Przedmiot zamówienia Wielko ść 
opakowania*** 

Ilość 
w sztukach  

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość netto* VAT (%) Warto ść brutto** Producent 

Nazwa handlowa, 
nr katalogowy lub 
inne oznaczenie  

1 

Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 
zbuforowanej formalinie: 

• poj. 120 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

• niesterylne 

 900        

2 

Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 
zbuforowanej formalinie: 

• poj. 200 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

• niesterylne 

 1 800        

3 
Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 

 3 300        
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zbuforowanej formalinie: 

• poj. 250 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

• niesterylne 

4 

Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 
zbuforowanej formalinie: 
• poj. 500 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

• niesterylne 

 1 800        

5 

Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 
zbuforowanej formalinie: 

• poj. 1000 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

• niesterylne 

 900        

6 

Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 
zbuforowanej formalinie: 

• poj. 3000 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

 350        



 28 

• niesterylne 

7 

Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 
zbuforowanej formalinie: 
• poj. 5000 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

• niesterylne 

 100        

8 

Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału 
tkankowego utrwalonego w 10 % 
zbuforowanej formalinie: 

• poj. 11000 ml, 

• wykonane z PP lub PE, 

• wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami 
informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, 

• niesterylne 

 4        

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:  ----------  

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Ilość w sztukach. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
*** W zakresie pozycji, w których Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów pakowanych pojedynczo dopuszcza się zaoferowanie wyrobów, które posiadają dodatkowe, 
zbiorcze opakowanie. W takiej sytuacji w kolumnie wielkość opakowania należy podać wielkość opakowania zbiorczego. 
 
Łączna warto ść brutto: …......................................... .................................................................................... 
 
Słownie: …......................................... ............................................................................................................. 
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…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych  

 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu 
pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz  pojemników histopatologicznych , sygnatura: 
DZP/40/2016, 

 
 

oświadczam, że: 
 
 

brak jest podstaw do wykluczenia powyższego Wykonawcy z niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 

…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
 
 

….......................................................... 
          (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
 

Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren cji i konsumentów albo 

informacja o tym, że Wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej  
 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu 
pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz  pojemników histopatologicznych , sygnatura: 
DZP/40/2016, 
 
 

oświadczam, że powy ższy Wykonawca:  
 
 

1) należy do grupy kapitałowej, a w skład tej grupy wchodzą następujące podmioty*: 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 

 
2) nie należy do grupy kapitałowej.* 

 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 

 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 



 32 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych  

 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu 
pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz  pojemników histopatologicznych , sygnatura: 
DZP/40/2016, 

 
 

oświadczam, że powy ższy Wykonawca:  
 
 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiada wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 
 

Wykaz wykonanych dostaw, 
a w przypadku świadcze ń okresowych lub ci ągłych równie ż wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł adania ofert, a je żeli 
okres prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie  

 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu 
pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz  pojemników histopatologicznych , sygnatura: 
DZP/40/2016, 

 
przedkładam 

 
Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
zgodnie z wymogiem postawionym w rozdziale III SIWZ. 

 

Lp. 
Nazwa 

zamówienia 
Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

Wartość 
zamówienia brutto 

Przedmiot zamówienia 
Okres realizacji 
(mm/rr – mm/rr) 

1      

 
 
 
 
 

 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 
 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 

Formularz parametrów wymaganych  
 

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny u strojowe oraz pojemników 
histopatologicznych , sygnatura: DZP/40/2016. 
 
Zadanie 1  

Lp. Parametr wymagany Parametr oferowany*  

1 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 

 

2 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: 
• poj. 2,5 – 2,6 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

3 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: 
• poj. 1,1 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

4 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 

• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 

 

5 

Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym: 
• poj. 2,5 – 2,6 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

6 
Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym: 

• poj. 1,1 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
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• dł. max. 66 mm 

7 

Probówki zawierające antykoagulant – K3 EDTA: 
• poj. 2,5 – 2,7 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

8 

Probówki zawierające antykoagulant – K3 EDTA: 
• poj. 1,0 - 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

9 

Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 11 - 12 mm, 
• dł. max. 93 mm 

 

10 

Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: 
• poj. 2,9 - 3,0 ml, 
• średnica 11 - 12 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

11 

Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: 
• poj. 1,3 - 1,4 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

12 

Probówki do OB z cytrynianem trójsodowym: 
• poj. 3,5 ml, 
• średnica 8 mm, 
• dł. max. 130 mm 

 

13 

Probówki do OB z cytrynianem trójsodowym: 
• poj. 2,0 ml, 
• średnica 11 mm, 
• dł. max. 66 mm 
• wraz z kapilarą do sedymentacji, z podziałką i nakrętką zabezpieczającą 

 

14 

Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową: 
• poj. 4,9 - 5,0 ml, 
• średnica 13 - 14 mm, 
• dł. max. 90 mm 
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15 

Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową: 
• poj. 1,0 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

16 

Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową: 
• poj. 2,7 - 3,0 ml, 
• średnica 11 - 12 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

17 

Probówki do pozyskiwania krwi żylnej zawierające fluorek + antykoagulant (do oznaczania 
stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej metodą heksokinazową): 

• poj. 1,0 – 1,2 ml, 
• średnica 7 - 8 mm, 
• dł. max. 66 mm 

 

18 

Probówka z filtrem do pozyskiwania krwi do analiz gazometrycznych we krwi tętniczej i 
żylnej, z heparyną litową stabilizowaną jonami wapnia: 

• poj. 1,8 – 2,0 ml, 
• sterylizowane, 
• pakowane pojedynczo 

 

19 Probówki z heparyną do pobierania i odwirowywania płynów jam ciała o poj. 8,0 – 9,0 ml  

20 

Probówki z hemolizatem i kapilarami do oznaczenia stężenia glukozy we krwi włośniczkowej 
metodą heksokinazową w oparciu o analizatory cobas c-501: 

• objętość hemolizatu 500 ul, 
• poj. kapilar 20 ul 

 

21 Probówki z kapilarami do pozyskiwania krwi włośniczkowej w celu oznaczania stężenia 
glukozy (z fluorkiem) o poj. 200 ul  

22 Probówki z kapilarami do pozyskiwania krwi włośniczkowej do badania morfologii krwi 
obwodowej (z EDTA - K) o poj. 200 ul  

23 Probówki z kapilarami do pozyskiwania surowicy z krwi włośniczkowej, zawierające 
aktywator wykrzepiania - poj. 200 ul  

24 Łącznik typu LUER do pobierania krwi kompatybilny z probówkami  

25 Igły systemowe – średnica 0,7 mm  
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26 Igły systemowe – średnica 0,8 mm  

27 Igły systemowe – średnica 0,9 mm  

28 

Igły systemowe typu „motylek” do pobierania krwi: 
• średnica 0,8 mm, 
• dł. 19 mm, 
• dł. drenu 80 mm 

 

29 

Igły systemowe typu „motylek” do pobierania krwi: 
• średnica 0,9 mm, 
• dł. 19 mm, 
• dł. drenu 80 mm 

 

30 Adaptery z łopatką do wykonywania preparatów krwi obwodowej  

31 Statywy do archiwizowania probówek biochemicznych z materiałem biologicznym, 
kompatybilne z ww. probówkami  

32 Wirówka laboratoryjna kompatybilna z oferowanymi probówkami – dzierżawa na cały okres 
obowiązywania umowy  

33 

Pojemniki z tworzywa sztucznego ABS do wewnętrznego transportu materiału biologicznego 
z przezroczystą pokrywą PET (zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na zatrzaski (wymiary 
wewnętrzne 270 x 170 x 115 mm). Opatrzone znakami AI043 „Materiał zakaźny” odpornymi 
na działanie chemicznych substancji o charakterze dezynfekcyjnym. 

 

34 

Pojemniki z tworzywa sztucznego ABS do wewnętrznego transportu materiału biologicznego 
z przezroczystą pokrywą PET (zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na zatrzaski (wymiary 
wewnętrzne 320 x 230 x 190 mm). Opatrzone znakami AI043 „Materiał zakaźny” odpornymi 
na działanie chemicznych substancji o charakterze dezynfekcyjnym. 

 

 
* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie. 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 
 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 

Formularz parametrów wymaganych  
 

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny u strojowe oraz pojemników 
histopatologicznych , sygnatura: DZP/40/2016. 
 
Zadanie 2  

Lp. Parametr wymagany Parametr oferowany*  

1 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania plwociny: 
• poj. do 20 ml, 
• jałowe, 
• z nakładaną nakrętką, 
• szczelne po zamknięciu, 
• z płaskim dnem, 
• z etykietą- każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce na 

opisanie umożliwiające identyfikację próbki 

 

2 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania plwociny na BK: 
• poj. 40-50 ml, 
• jałowe, 
• z nakładaną nakrętką, 
• szczelne po zamknięciu, 
• z płaskim lub stożkowym dnem, 

• z etykietą - każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce na 
opisanie umożliwiające identyfikację próbki 

 

3 

Pojemniki do bezpiecznego pobierania popłuczyn oskrzelowych: 
• poj. do 50 ml, 
• jałowe, 
• z końcówkami + łącznik, 
• szczelne po zamknięciu, 
• z płaskim dnem, 
• z etykietą - każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce na 

opisanie umożliwiające identyfikację próbki 
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* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie. 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 
 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 

Formularz parametrów wymaganych  
 

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostaw ę elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny u strojowe oraz pojemników 
histopatologicznych , sygnatura: DZP/40/2016. 
 
Zadanie 3  

Lp. Parametr wymagany Parametr oferowany*  

1 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 120 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

 

2 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 200 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 

• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 
chemicznym, 

• niesterylne 

 

3 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 250 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 
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4 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 500 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

 

5 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 1000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

 

6 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 3000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

 

7 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 5000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 

 

8 

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego 
w 10 % zbuforowanej formalinie: 

• poj. 10000 ml, 
• wykonane z PP lub PE, 
• wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, 
• oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 

chemicznym, 
• niesterylne 
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* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie. 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 



 43 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
UMOWA NR DZP /     / 2016 „PROJEKT - DOTYCZY ZAD. 1”  

 
zawarta w dniu …........................., pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosła wionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku , ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000457089, REGON: 341411727, NIP: 888 31 17 873, zwanym dalej „Zamawiaj ącym” , 
reprezentowanym przez: 
 
 

........................................................................ - ....................................................... 
(imię i nazwisko)                                           (stanowisko) 

 
a 

 
..............................................................................., z siedzibą ................................................., wpisaną do 
…................................ pod nr …................., REGON: …................., NIP: …................., zwaną/-ym dalej 
„Wykonawc ą” , reprezentowana przez: 
 
 

........................................................................ - ....................................................... 
(imię i nazwisko)                                           (stanowisko) 

 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie nr DZP/40/2016), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zamkni ętego systemu pobierania krwi oraz 
pojemników na transport materiału biologicznego , zwanych w dalszej części umowy „towarem“, 
oraz dzier żawa wirówki laboratoryjnej , zwanej w dalszej części umowy „sprzętem”, w ilości i 
o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
dla zadania 1. 

2. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy może ulec zmniejszeniu 
w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 
Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru między poszczególnymi 
pozycjami w ramach danego zadania, przy zachowaniu niezmienionej wartości brutto umowy. 
Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i 
ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment 
do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał w terminie 4 dni roboczych. 

 
§ 2 

Organizacja dostaw  
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, na podstawie 

zamówień częściowych składanych przez …......................................, tel. …...................... lub osobę 
zastępującą. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym 
zamówieniu. 

2. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie częściowe faksem lub 
na adres e-mail Wykonawcy - przechowywane przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo 
zrealizowanego zamówienia. 

3. Zamówienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie zrealizowane w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni 
od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.



 44 

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia 

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem,  do punktu 
przyjęcia towaru: ................................................................... Przez dostawę należy rozumieć 
umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie. 

6. Dostawa do miejsca wskazanego w ustępie poprzedzającym odbędzie się na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. 

7. Zamawiający - przy odbiorze towaru – zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo jedynie ilości 
opakowań zbiorczych. 

8. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa 
towaru, ilość, data produkcji lub data ważności, producent, nazwa handlowa, numer katalogowy lub 
inne oznaczenie. Oznakowanie sporządzone będzie w języku polskim. 

 
§ 3 

Dzierżawa sprz ętu  
1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ), następujący sprzęt: 
1) ........................................................ (nazwa sprzętu, producent). 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty, 
2) jest upoważniony do dysponowania sprzętem wraz z jego oprogramowaniem. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy sprzęt wraz z instrukcją 
obsługi do następującego miejsca: ............................................................... 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni 
przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest 
.................................................., tel. ................................... 

5. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi. 

7. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt 
na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym 
przez obie Strony umowy. 

 
§ 4 

Gwarancja i serwis  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wydzierżawiony sprzęt na cały okres 

obowiązywania umowy. Gwarancja świadczona będzie zgodnie z ustępami następującymi. 
2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny, zwany dalej 

„Serwisem”, który świadczony będzie przez: ................................................................... 
3. Dane kontaktowe Serwisu: 

1) nr tel.: ................................................., 
2) nr faks: ................................................., 
3) adres e-mail: .................................................. 

4. Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru 
kontaktowego lub adresu e-mail. 

5. Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętu przez cały okres 
eksploatacji. 

6. Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach 
wymaganych przez producenta. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu. 

7. Ustala się czas reakcji Serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane 
będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej. 

8. Serwis jest zobowiązany usunąć wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 72 godzin 
od zawiadomienia o zaistniałej awarii. 

9. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 72 godzin Wykonawca jest 
zobowiązany udostępnić Zamawiającemu urządzenie „zastępcze” na czas naprawy właściwego 
urządzenia, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań, przed upływem wyżej wymienionych 
72 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport urządzeń 
odbywa się na koszt Wykonawcy. 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i 
obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu. 
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§ 5 

Szkolenie  
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla min. ........ osób, będących 

personelem ........................................................ (nazwa komórki organizacyjnej) dotyczącego obsługi 
sprzętu, w terminie uzgodnionym z ............................................, tel. ........................... 

2. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 3 dni. Terminem 
rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym w § 3 ust. 3 umowy. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia zawiera się w cenie dzierżawy 
sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia. 

 
§ 6 

Nabycie zast ępcze  
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części 

po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu 
na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu Zamawiającego. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym 
w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący towar zgodnie z opisem asortymentu zawartym 
w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i 
bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. 

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem nabycia zastępczego, 
nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania 
nabycia zastępczego. 

 
§ 7 

Wydzier żawienie zast ępcze  
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 3 i 4 

umowy w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego 
znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w Szpitalu Zamawiającego. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia terminom określonym w § 3 
i 4 umowy, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u innego Wykonawcy (tzw. wydzierżawienie 
zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania 
niezrealizowanej części umowy. 

3. W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający 
zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 3 i 4 
umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku 
z wydzierżawieniem zastępczym. 

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia 
zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty 
wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego. 

5. Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 3 i 4 
umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 8 

Reklamacje  
1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego 

odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru – 
do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i 
powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 14 umowy, najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 
dni roboczych, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 5 dni 
roboczych. 
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3. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową. 
4. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, zgodnie z § 9 umowy, po bezskutecznym 

upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku bezzasadnej odmowy rozpatrzenia 
reklamacji. 

 
§ 9 

Kary umowne  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: 
1) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy (w szczególności 

nieterminowe wykonanie dostawy, bezzasadna odmowa rozpatrzenia reklamacji), Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto części dostawy 
niewykonanej lub nienależycie wykonanej, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie sprzętu (§ 3 ust. 3 umowy), Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 zł, 

3) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu wady lub uszkodzenia sprzętu (w przypadku 
nieudostępnienia urządzenia „zastępczego” na czas naprawy sprzętu; § 4 ust. 7-9 umowy), 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 zł, 

4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym zakończeniu szkolenia (z winy Wykonawcy; 
§ 5 ust. 2 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 zł, 

5) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wartości brutto niewykonanej części umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 6 i 7 umowy. 

3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem 
zapłaty. 

4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 10 
Rozwiązanie umowy  

1. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę w razie rażącego naruszenia 
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności co najmniej trzykrotnych 
zastrzeżeń wniesionych na piśmie w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, 
terminowości dostaw, jakości dostarczonego towaru, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu 
przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis). 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 
poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem 
poprzedzającym. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie 
za należycie wykonane dostawy/dzierżawę. 

 
§ 11 

Warto ść umowy  
1. Wartość umowy określona jest w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym (załącznik nr 2 

do SIWZ) dla Zadania 1 i wynosi: 
1) warto ść netto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................; 
2) warto ść brutto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................. 

2. Wartość netto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu jest ceną netto, zawierającą 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wartość brutto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jest ceną brutto, zawierającą 
podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 

4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru oraz dzierżawy sprzętu obowiązują przez cały 
okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt. 1-3 umowy. 

 
§ 12 

Rozliczenia  
1. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto 

podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym - na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 
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faktury. 
2. Zapłata należności za dzierżawę sprzętu dokonywana będzie miesięcznie według cen jednostkowych 

netto podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym - na podstawie odrębnej, 
prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ustępu następującego. 

3. W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie 
do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu. 

4. Termin płatności wynosi .............. dni  od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
za zrealizowaną dostawę/dzierżawę do Zamawiającego. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 13 
Zakaz zmiany wierzyciela  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego 
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może również dokonać innych czynności prawnych z osobą trzecią, których 
przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy, w tym przejęcie długu 
Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę trzecią, 
poręczenie przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego - bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 14 

Osoby upowa żnione do kontaktów  
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub 
osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ….................................................. 
(tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca. 

 
§ 15 

Okres obowi ązywania umowy  
1. Umowa obowiązuje od dnia …....................... do dnia …......... .............., z zastrzeżeniem ustępów 

następujących. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

w przypadku zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 1 umowy. 
3. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania 

czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać wydłużony aż 
do wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

 
§ 16 

Zmiany umowy  
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

1) nastąpi obniżenie ceny; 
2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami 
rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym 
wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający 
dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 
pkt 2 ustawy Pzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy 
wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych 
w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 

3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, 
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 



 48 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana 
związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany 
w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, 
zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji 
art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania 
od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę 
(zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych 
w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 

4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen 
brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem 
obowiązujących regulacji. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie 
pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej 
zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym 
także wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i 
dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) 
w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 
ustawy Pzp; 

5) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy; 
6) nastąpi zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego lub innego oznaczenia towaru/sprzętu 

nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 
7) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania 

umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 
miesięcy. 

2. Zamawiający dopuszcza także, w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą, w trakcie 
trwania umowy, zmianę towaru dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy 
zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach 
nie gorszych niż opisane w SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż cena towaru zamiennego nie może 
przekraczać ceny towaru zamienianego. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru 
objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
podlega unieważnieniu. 

§ 17 
Odpowiedzialno ść za działania lub zaniechania osób  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie 
wykonywał przedmiot umowy. 
 

§ 18 
Postanowienia ko ńcowe  

1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie 

spółek z o.o.) 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), 
3) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876). 

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 do umowy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
 
 WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY 



Załącznik nr 9 do SIWZ 
UMOWA NR DZP /     / 2016 „PROJEKT - DOTYCZY ZAD. 2 ORAZ 3”  

 
zawarta w dniu …........................., pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosła wionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku , ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000457089, REGON: 341411727, NIP: 888 31 17 873, zwanym dalej „Zamawiaj ącym” , 
reprezentowanym przez: 
 
 

........................................................................ - ....................................................... 
(imię i nazwisko)                                           (stanowisko) 

 
a 

 
..............................................................................., z siedzibą ................................................., wpisaną do 
…................................ pod nr …................., REGON: …................., NIP: …................., zwaną/-ym dalej 
„Wykonawc ą” , reprezentowana przez: 
 
 

........................................................................ - ....................................................... 
(imię i nazwisko)                                           (stanowisko) 

 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie nr DZP/40/2016), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …................................................... (przedmiot dostawy) , 
zwanego w dalszej części umowy „towarem“, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 
do umowy – Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla zadania ..................... 

2. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy może ulec zmniejszeniu 
w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 
Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru między poszczególnymi 
pozycjami w ramach danego zadania, przy zachowaniu niezmienionej wartości brutto umowy. 
Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i 
ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment 
do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał w terminie 4 dni roboczych. 

 
§ 2 

Organizacja dostaw  
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, na podstawie 

zamówień częściowych składanych przez …......................................, tel. …...................... lub osobę 
zastępującą. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym 
zamówieniu. 

2. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie częściowe faksem lub 
na adres e-mail Wykonawcy - przechowywane przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo 
zrealizowanego zamówienia. 

3. Zamówienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie zrealizowane w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni 
od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia 

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem,  do punktu 
przyjęcia towaru: ................................................................... Przez dostawę należy rozumieć 
umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie. 

6. Dostawa do miejsca wskazanego w ustępie poprzedzającym odbędzie się na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. 

7. Zamawiający - przy odbiorze towaru – zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo jedynie ilości 
opakowań zbiorczych. 

8. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa 
towaru, ilość, data produkcji lub data ważności, producent, nazwa handlowa, numer katalogowy lub 
inne oznaczenie. Oznakowanie sporządzone będzie w języku polskim. 

 
§ 3 

Nabycie zast ępcze  
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części 

po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu 
na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu Zamawiającego. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym 
w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący towar zgodnie z opisem asortymentu zawartym 
w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i 
bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. 

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem nabycia zastępczego, 
nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania 
nabycia zastępczego. 

 
§ 4 

Reklamacje  
1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego 

odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru – 
do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i 
powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 10 umowy, najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 
dni roboczych, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 5 dni 
roboczych. 

3. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową. 
4. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, zgodnie z § 5 umowy, po bezskutecznym 

upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku bezzasadnej odmowy rozpatrzenia 
reklamacji. 

 
§ 5 

Kary umowne  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: 
1) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy (w szczególności 

nieterminowe wykonanie dostawy, bezzasadna odmowa rozpatrzenia reklamacji), Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto części dostawy 
niewykonanej lub nienależycie wykonanej, 

2) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wartości brutto niewykonanej części umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 3 umowy. 

3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem 
zapłaty. 

4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 6 
Rozwiązanie umowy  

1. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę w razie rażącego naruszenia 
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przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności co najmniej trzykrotnych 
zastrzeżeń wniesionych na piśmie w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, 
terminowości dostaw, jakości dostarczonego towaru). 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 
poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem 
poprzedzającym. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie 
za należycie wykonane dostawy. 

 
§ 7 

Warto ść umowy  
1. Wartość umowy określona jest w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym (załącznik nr 2 

do SIWZ) dla poszczególnych zadań i wynosi: 
1) Zadanie ......: 

α) warto ść netto zadania: ….................. zł , słownie: ….................................; 
β) warto ść brutto zadania: ….................. zł , słownie: ….................................; 

2) Łączna wartość umowy: 
α) warto ść netto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................; 
β) warto ść brutto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................. 

2. Wartość netto zadania/umowy wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ceną netto, zawierającą 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wartość brutto zadania/umowy wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ceną brutto, 
zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 

4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy, z 
zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt. 1-3 umowy. 

 
§ 8 

Rozliczenia  
1. Zamawiający wymaga odrębnej faktury VAT dla każdego zadania. 
2. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto 

podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym - na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 
faktury. 

3. Termin płatności wynosi .............. dni  od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
za zrealizowaną dostawę do Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 9 
Zakaz zmiany wierzyciela  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego 
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może również dokonać innych czynności prawnych z osobą trzecią, których 
przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy, w tym przejęcie długu 
Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę trzecią, 
poręczenie przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego - bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

Osoby upowa żnione do kontaktów  
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub 
osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ….................................................. 
(tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca. 

 
§ 11 

Okres obowi ązywania umowy  
1. Umowa obowiązuje od dnia …....................... do dnia …......... .............., z zastrzeżeniem ustępów 

następujących. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

w przypadku zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy. 
3. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania 
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czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać wydłużony aż 
do wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

 
§ 12 

Zmiany umowy  
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

1) nastąpi obniżenie ceny; 
2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami 
rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym 
wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający 
dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 
pkt 2 ustawy Pzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy 
wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych 
w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 

3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, 
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana 
związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany 
w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, 
zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji 
art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania 
od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę 
(zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych 
w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 

4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen 
brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem 
obowiązujących regulacji. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie 
pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej 
zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym 
także wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i 
dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) 
w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 
ustawy Pzp; 

5) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy; 
6) nastąpi zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego lub innego oznaczenia towaru 

nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 
7) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania 

umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 
miesięcy. 

2. Zamawiający dopuszcza także, w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą, w trakcie 
trwania umowy, zmianę towaru dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy 
zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach 
nie gorszych niż opisane w SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż cena towaru zamiennego nie może 
przekraczać ceny towaru zamienianego. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru 
objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
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4. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
podlega unieważnieniu. 

 
§ 13 

Odpowiedzialno ść za działania lub zaniechania osób  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie 
wykonywał przedmiot umowy. 
 

§ 14 
Postanowienia ko ńcowe  

1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie 

spółek z o.o.) 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), 
3) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876). 

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 do umowy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
 
 WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 


