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Rozdział I 
 
 

 
zwana dalej SIWZ  

  
      pod nazwą:                           

 

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIER ŻAWĄ 
ZBIORNIKA, BUTLI I PRZEGL ĄDAMI INSTALACJI 

      
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 

Uwaga:   
W korespondencji kierowanej do Zamawiaj ącego, dotycz ącej niniejszego  
post ępowania nale ży posługiwa ć się wył ącznie tym znakiem:  
 

DZP / 51/ 2016 
 
 
 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego :  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

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

REGON: 341411727 
NIP: 888 - 31-17-873   
Tel/Fax 54 412 94 32 
 
 
 

Rozdział II 
 

2.1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego : przetarg nieograniczony o 

wartości poniżej 209 000 euro. 

 

Rozdział III 
 
3.1. Opis przedmiotu zamówienia . 
 
     Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z 
dzierżawą zbiornika, butli i przeglądami instalacji do Wojewódzkiego Szpitala 



 
 

3 

Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym 
asortymencie : 
 
Zadanie nr 1  

   Potrzebna 

Lp Przedmiot zamówienia Jednostka ilo ść 

  miary na 24 m-ce 

1 Tlen medyczny sprężony w butli stalowej 40l - 6,4m3 1 butla 3000 
2 Tlen medyczny sprężony w butli stalowej 10l - 1,5m3 1 butla 500 
3 Tlen medyczny sprężony w butli stalowej 2l - 0,3m3 1 butla 80 

4 

Tlen medyczny sprężony w butlach  aluminiowych o 
pojemności 2 litry  z zaworem zintegrowanym tzn, 
wmontowany na stałe, moduł wyposażony w reduktor 
ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, 
przepływomierz o zakresie pracy 0,5 - 15 l/min, gniazdo do 
podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz 
system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia 
urządzeń  przenośnych wymagających dostarczania tlenu 
medycznego (np.:respirator transportowy) 

1 butla 1200 

5 Podtlenek azotu medyczny - butla 28kg 1 butla 110 
6 Podtlenek azotu medyczny -  butla 7kg 1 butla 8 
7 Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii - butla 10l 1 butla 40 
8 Dzierżawa butli stalowych różnej pojemności butlodzień 109500 
9 Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym butlodzień 21600 

 
 
Zadanie nr 2 

      Potrzebna  

Lp 
Przedmiot zamówienia Jednostka ilo ść 

   miary na 24 m-ce 

1 Tlen medyczny ciekły + transport kg 230 000 

2 

Dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego o poj. 6,4 m3 wraz z 
parownicą wyposażony w system telemetrii oparty o GSM; 
system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie 
napełnienia  zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego 
komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z 
możliwością podglądu danych przez zamawiającego w 
ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej 

1 szt/miesiąc 24 

3 Przegląd instalacji gazów medycznych 1/rok 2 
 
 
Zadanie nr 3 

      Potrzebna  

Lp Przedmiot zamówienia Jednostka ilo ść 

  miary na 24 m-ce 

1 
Dinitrogenii oxidum, Oxygenium gaz medyczny sprężony 50% 
+ 50%  w butli o poj. 10 litrów, z regulatorem ciśnienia i 
przepływomierzem 

1 butla 22 

2 Ustniki opak * 100 sztuk 10 
3 Zawór dozujacy do podawania -  dzierżawa dzien ( 2 szt ) 1460 
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4 Stojak(wózek) do 2 butli dzierżawa dzień 730 
5 Butle  dzierżawa dzień ( 3 butle ) 2190 

 
Produkty wymienione w pozycji nr 2, 3, 4, 5 – musz ą być kompatybilne z butl ą w pozycji nr 1. 
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :  
 24.11.15.00 - 0 –  GAZY MEDYCZNE 
  
Uwaga:  
 
1.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
2.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Poprzez ofertę 
częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w zadaniu – dotyczy  
zadania nr 1,2,3. 
3.  Zbiornik musi spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do 
eksploatacji przez ww. Urząd. 
4.  Butle muszą spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN 1089-3 „Butle do gazów. 
Znakowanie butli. Kod barwny”. 
5. Posadowienie zbiornika nastąpi w dniu podpisania umowy lub w dniu następującym  po jej 
podpisaniu. W przypadku gdy dzień następujący, wskazany w zdaniu poprzedzającym 
będzie dniem ustawowo wolnym od pracy dokonanie wskazanych czynności nastąpi w 
pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 
6. Każdorazowa dostawa tlenu medycznego i podtlenku azotu może być zrealizowana 
jedynie z atestem jakości (wymaganym polskim prawem atestów wystawionych przez 
producenta gazów medycznych dopuszczenia do obrotu zgodnie z Polską Normą). 
7. Cena winna obejmować koszt transportu gazów medycznych do magazynu 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. 
8.   Dostawa ma się odbywać specjalistycznym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w 
terminie do 3 dni roboczych : od poniedziałku do piątku [ przez dni robocze rozumie się dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy, zgodnie z ustawą 
z dnia 18 stycznia 1951 r. ( tj. Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)] od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego telefonicznie, faksem lub mailem – przechowywanym przez miesiąc od 
czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia. 
9. Wykonawca jest zobowi ązany do przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokal na 
winna by ć przeprowadzona w godzinach pracy Zamawiaj ącego tj. od poniedziałku do 
piątku po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiaj ącym. Osoba upowa żniona do 
odbycia wizji lokalnej ze strony Zamawiaj ącego jest Pan Paweł Kowalski tel. 54 412 98 
88, kom. 793 800 252. 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy 
– między poszczególnymi pozycjami zadania, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej 
wartości przedmiotu umowy w danym zadaniu. Uprawnienie to w zakresie maksymalnie 20 
% zmian ilościowych w danej pozycji stanowi nieistotną zmianę umowy, niewymagającą 
pisemnego aneksu. 
12. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2A, 2B, 
2C do siwz) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości 
gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych 
przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony 
będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
Zmniejszenie ilości asortymentu  podanych w zał. nr 2A, 2B, 2C nie przekroczy 20% ilości 
przewidzianej w zał. nr 2A, 2B, 2C dla danego zadania. 
          
Wymagania do przedmiotu zamówienia i dokumenty na p otwierdzenie ich spełnienia: 
 
Tabela nr 1  

Wymaganie 
 dot. Zadania nr 1 poz. 1,2,3,4,5,6 

dot. Zadania nr 2 poz. 1, 

Dokument na potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 
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dot. Zadania nr 3 poz. 1 
I II 

Oferowany przedmiot zamówienia musi być 
dopuszczony do obrotu na terytorium RP 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
szczególności: ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 
2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) 
 

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane 
produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz, że posiada wymagane prawem 
świadectwa rejestracji wydane przez 
uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu 
zamówienia, a także na każde żądanie 
zamawiającego przedstawi poświadczone za 
zgodność z oryginałem kserokopię ww. 
dokumentów. 
 

 
Tabela nr 2 

Wymaganie 
dot. Zadania nr 1 poz. 7 

Dokument na potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 

I II 
Oferowany przedmiot zamówienia musi być 
dopuszczony do obrotu i do używania 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 
876 z późn.zm.) 

1. Deklaracja zgodności CE, chyba że 
ustawa o wyrobach medycznych stanowi 
inaczej; 
2. Dokument potwierdzający dokonanie 
odpowiednio : zgłoszenia lub powiadomienia 
o wprowadzeniu wyrobu medycznego do 
obrotu, chyba że ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej;  
3.      Dokument potwierdzający 
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. 
 
W przypadku gdy ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej i dopuszcza 
inne dokumenty, ni ż wymienione w pkt 1-
3 powy żej, Wykonawca zobowi ązany jest 
złożyć dokument równowa żny 
dokumentowi wymaganemu w siwz, 
zgodnie z ustaw ą o wyrobach 
medycznych. 
 

 
Tabela nr 3 

Wymaganie 
dot. Zadania nr 2 poz. 2 

Dokument na potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 

I II 
Oferowany przedmiot zamówienia musi być 
dopuszczony do obrotu i do używania 
zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z 
dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2015, poz. 
1125 )  

1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowany 
zbiornik spełnia wymagania Urzędu Dozoru 
Technicznego i jest dopuszczony do 
eksploatacji przez ww. Urząd. 

 



 
 

6 

Tabela nr 4 
Wymaganie 

dot. Zadania nr 1, 2, 3 
 

Dokument na potwierdzenie spełnienia 
wymaga ń 

I II 
Norma europejska PN-EN 1089-3 „Butle do 
gazów. Znakowanie butli. Kod barwny.” 

1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowane 
butle spełniają wymagania Normy 
europejskiej PN-EN 1089-3 „Butle do gazów. 
Znakowanie butli. Kod barwny.” 

 
ROZDZIAŁ IV 
 
4.1. Termin wykonania zamówienia : dostawa sukcesywna w ciągu 24 miesięcy od daty 

podpisania umowy. 

 
ROZDZIAŁ V 
 
5.1.    Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania         
          oceny spełniania tych warunków :  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
 
 I. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli    
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

1.) Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca posiada 
zezwolenie/koncesje/decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego na 
prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego lub składu 
celnego. Wykonawcy przystępujący do postępowania na produkty lecznicze 
wymienione w art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, 
obowiązani są posiadać  dodatkowo zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego 
środkami wymienionymi w ww. artykule ustawy. 

 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy ( zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia  oraz na podstawie 
dokumentu jaki wynika z warunku jw. 
 
II. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie - co najmniej 1 dostawę do każdego z zadań w zakresie dostawy gazów medycznych 
o wartości minimum PLN brutto : 
 
Zadanie nr 1 112 000,00 PLN 
Zadanie nr 2   95 000,00 PLN 
Zadanie nr 3   10 500,00 PLN 
 
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdym zadaniu. W przypadku gdy 
Wykonawca składa ofertę na kilka zadań, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez 
Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od 
sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych zadań. 
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Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie nr 
3 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach 
jednego kontraktu na wartość co najmniej 217 500,00 PLN brutto.  
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, również wykonywanych 
dostaw w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie (zał. nr 6 do siwz) oraz dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie oraz oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  
 
III. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do         
     wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia 
Wykonawcy (zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  
 
IV. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia 
Wykonawcy (zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający żąda dokumentów określających: 
a/  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c/ charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
Wszystkie warunki wymienione w pkt. 5.1. musz ą być spełnione ł ącznie. Zamawiaj ący 
dokona wyboru oferty spo śród ofert niepodlegaj ących odrzuceniu. 
 
ROZDZIAŁ VI 
 
6.1. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą złożyć wykonawcy w celu   
           potwierdzenia spełniania warunków udział u w post ępowaniu:  
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6.1.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów 
celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

 
6.1.1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku, który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
 
6.1.1.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (na druku stanowiącym 
załącznik nr 6 do siwz) oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  
 
6.1.1.3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia określonych zasobów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp – dotyczy, gdy Wykonawca korzysta z 
powyższej możliwości.  
 
6.1.2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
Zamawiajacy żąda dostarczenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i 
dokumentów: 
 
6.1.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku który stanowi załącznik nr 4 
niniejszej SIWZ. 
 
6.1.2.2.  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do 
dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 
 
6.1.2.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
6.1.3. Celem potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada opisowi przedmiotu 
zamówienia Zamawiaj ący żąda dokumentów wymienionych w kolumnie II tabeli nr 1, 
nr 2, nr 3, nr 4 siwz. 
 
6.1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument o którym mowa w lit.a , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentu, 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. 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, 
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odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 
6.1.5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, poza 
dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczące „wykonawcy” w zakresie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń i 
dokumentów stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, 
zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.  
 
Wszystkie dokumenty musz ą być złożone w oryginale lub kopii po świadczonej za 
zgodno ść z oryginałem przez osob ę uprawnion ą do podpisania oferty. 
 
6.2.  Ponadto Wykonawca ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia publicznego,    
        zobowi ązany jest do zło żenia ni żej wymienionych dokumentów:  
 
6.2.1.  Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do 
niniejszej SIWZ; 
6.2.2. Zaakceptowany i podpisany formularz asortymentowo - cenowy zgodnie z  
Załącznikiem Nr 2A, 2B, 2C do niniejszej SIWZ; 
6.2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów 
rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów 
rejestracyjnych. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej 
za zgodność przez notariusza. 
6.2.4.   Załącznik nr 7 do SIWZ – grupa kapitałowa;  
 
ROZDZIAŁ VII 
 
7.1. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z  
           Wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że   
           wskazanie osób uprawnionych do porozumie wania si ę z Wykonawcami:  
 
7.1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące 
postępowania Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem na nr tel. 54 412 94 32 
następnie potwierdzają pisemnie – przysyłając oryginał pocztą.  
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści porozumiewania si ę drog ą elektroniczn ą. 
 
7.1.2. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
7.1.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
 
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
 

 w sprawach technicznych – Paweł Kowalski - Kierownik Działu Technicznego 
                                                    tel. (54) 412 98 88.  kom. 793 800 252 

 w sprawach proceduralnych –  Beata Magos – tel/fax (54) 412 94 32. 
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7.1.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, pok. 302 z zaznaczeniem dot. 
postępowania DZP/ 51 /2016. 
 
7.1.5. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 
odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie 
internetowej www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
7.1.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej 
www.szpital.wloclawek.pl. 
 
ROZDZIAŁ VIII 
 
8.1. Informacje dotycz ące wadium.  
 
8.1.1.  W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium. 

 
ROZDZIAŁ IX 
 
9.1. Termin zwi ązania ofert ą:    
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu 
składania ofert.   
 
ROZDZIAŁ X 
10.1.   Opis sposobu przygotowania ofert:  
 
a) ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi 
odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) oferta musi zawiera ć wypełniony Formularz ofertowy  według Zał ącznika Nr 1 
oraz Formularz asortymentowo - cenowy  wg Zał ącznika Nr 2A, 2B, 2C  do niniejszej 
specyfikacji oraz wszystkie o świadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ. Wszelkie dokumenty składane s ą w formie oryginału lub 
kserokopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę. 
c) oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy 
również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez 
wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest 
zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być 
podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę; 
d) ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy 
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, 
zaadresowanym do Zamawiającego należy zamieścić następującą informację: „ Oferta na 
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dostaw ę gazów medycznych wraz z dzier żawą zbiornika, butli i przegl ądami instalacji, 
znak sprawy: DZP/ 51 /2016. Nie otwiera ć przed dniem 28.07.2016 r. godz. 11.00”.   
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 jego braku np. przypadkowe otwarcie oferty 
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert, 
e) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 
ppkt „d”. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: „Zmiana” lub „Wycofanie”.  
f) ze względu na nałożony na Zamawiajacego w art. 96 ust. 3 ustawy obowiązek 
udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu z 
wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 ze zm.) – Wykonawca zobowiązany jest do 
jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak 
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości 
dokumentów na zasadach określonych w ustawie.  Uwaga : Tajemnicy przedsi ębiorstwa 
nie mog ą stanowi ć informacje jawne na podstawie ustawy i innych obow iązujących 
przepisów prawa. 
 
ROZDZIAŁ XI 
 
11.1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer t. 
 
11.1.1. 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 

(z dopiskiem: budynek administracji, pokój nr 302) 
 

11.1.2.  Nieprzekraczalny termin składania ofert: 28.07.2016 r. godz.10:00 . Ofertę złożoną 
po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 
 
11.1.3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2016 r. o godz. 11:00  w Sali 
Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, ul. Wieniecka 49 
(budynek administracji, III piętro). 
 
Rozdział XII 
 
12.1. Opis sposobu obliczenia ceny:  
 
12.1.1. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:     
            (cena jednostkowa netto x ilo ść  + kwota VAT). 
 
12.1.2. 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”. 

 



 
 

12 

12.1.3.  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. 

 
12.1.4. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę 

oferty należy określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług 
VAT).  Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy/usługi 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 
12.1.5. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody 
na dokonanie stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził 
zgody na dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. 

 
ROZDZIAŁ XIII 
 
13.1. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze  oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposo bu oceny ofert według formuły:  
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert: 
 
L.p KRYTERIUM  WAGA  
1. Cena brutto  95% 
2.  Termin płatności  5% 
 
Sposób obliczenia punktacji w kryterium ceny brutto  – 95 % według nast ępującego 
wzoru:  
PC= ( Cn/Co) x 95  
Gdzie: 
PC – oznacza liczbę punktów, które uzyskała dana oferta  
Cn – oznacza cenę najniższą brutto wśród złożonych ofert,  
Co – oznacza cenę brutto oferty badanej.  
 
Sposób obliczenia punktacji w kryterium termin płat ności za faktury 5 %:  
Termin płatności 30 dni – 0 pkt.  
Termin płatności 45 dni – 2,5 pkt.  
Termin płatności 60 dni – 5 pkt.  

 
ROZDZIAŁ XIV 
 
14.1. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia p ublicznego :  
 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin 
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wyniku postępowania. Termin ten może 
ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym 
terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 
 
ROZDZIAŁ XV 
 
15.1.  Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy : 
 
Zamawiający, w tym postępowaniu nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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ROZDZIAŁ XVI 
 
16.1.  Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki  umowy.  
 
16.1.1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadku, gdy: 
a.   nastąpi obniżenie ceny; 
b.  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 uPzp, 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 uPzp. 
c.  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 uPzp, 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 
uPzp; 
d.  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 uPzp , 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 
uPzp; 
e.    nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 
f.  nastapią zmiany terminu obowiązywania umowy, zgodnie z   § 5 ust. 2 umowy 
stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.  
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16.1.2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą 
w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy 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, przy 
czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została 
podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego 
umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt.  

    
ROZDZIAŁ XVII 
 
17.1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku 

post ępowania o udzielenie zamówienia :  
 
17.1.1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego uPzp 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

17.1.2. Zgodnie z art. 180 uPzp: 
17.1.2.1. 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. 

17.1.2.2. 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. 

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

17.1.2.4. 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 uPzp. 

17.1.3. Zgodnie z art. 182 uPzp: 
17.1.3.1. 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 uPzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

17.1.3.2. 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. 

17.1.3.3. 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 powiązać wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

 
ROZDZIAŁ XVIII 
 

18.1. Informacje pozostałe: 
 

18.1.1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną:   
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Zamawiający nie dopuszcza do porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
18.1.2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych:  
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
 
18.1.3.  Niezachowanie przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji 
spowoduje odrzucenie jego  oferty. 
 
18.1.4. Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie 
mu niniejszej specyfikacji. Specyfikacja jest bezpłatna i można ją odebrać: 

a/ osobiście w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pokój 302); 
b/ otrzymać pocztą; 
c/ pobrać ze strony internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 
 

 
ROZDZIAŁ XIX 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
 
1. Załącznik Nr 1       –  formularz ofertowy; 
2. Załącznik od Nr 2A ,2B,2C –  formularz asortymentowo – cenowy; 
3. Załącznik Nr 3       –  oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
4. Załącznik Nr 4       –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 uPzp; 
5. Załącznik Nr 5       –  wzór umowy; 
6. Załącznik Nr 6       --  wykaz wykonanych dostaw; 
7. Załącznik Nr 7       --  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/            
                                        informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy     
                                        kapitałowej. 
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Załącznik Nr 1 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/ 51 /2016 
 
 

................................................................ 
 
    ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) 
      ................................... , dnia ..............2016 r. 
            (miejscowość ) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawa gazów medycznych 
wraz z dzier żawą zbiornika, butli i przegl ądami instalacji” dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
opublikowanego zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w 
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016r. pod nr 141097 - 2016 , na stronie 
internetowej www.szpital.wloclawek.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą 
ofertę.  
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 
 
Zadanie nr 1  
 
Cena netto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Cena brutto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 2   
 
Cena netto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Cena brutto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 3   
 
Cena netto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Cena brutto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Rozdziale III niniejszej siwz 
oraz w załączniku nr 2A, 2B, 2C do niniejszej siwz.  
 
Oferujemy …….. (max 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia 
z należytą starannością i wystawienia faktury VAT. 
           
                               
Oświadczamy, że: 

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych 

warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP……………………………. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od 

Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. 

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

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

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp 

 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy p odmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał si ę, na zasadach okre ślonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w post ępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

uPzp, wykonawca jest obowi ązany wykaza ć zamawiaj ącemu, i ż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni ż 

wymagany w trakcie post ępowania o udzielenie zamówienia.  
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym : 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  
zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... 
tel. kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności........................................... 
 
                                                                ………………………………………………………..              
                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
                                                                                                

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

(miejsce i data wystawienia)                                                 

∗ Niewłaściwe skreślić



 
           Załącznik nr 2A do SIWZ 

         

                                 DZP/51/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  
 

  FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY   
   

            
 Zadanie Nr 1           

 
   

Lp  Nazwa  
 

Jednostka 
miary 

 

Ilość 
na 24 m-ce 

 

Cena za  
jednostk ę miary 

określoną w  
kol.3 netto PLN  

Proc. 

VAT 

Cena jednostkowa 
brutto PLN 

(kol.5 + kol.6)  

Warto ść 

netto PLN 

(kol. 4 x kol. 5)  

Warto ść 

brutto PLN 

(kol. 8 + kol. 6) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 
Tlen medyczny sprężony w butli stalowej 40l - 6,4m3 1 butla 3000     

  

 

2. 
Tlen medyczny sprężony w butli stalowej 10l - 1,5m3 1 butla 500     

  

 

  3. 
Tlen medyczny sprężony w butli stalowej 2l - 0,3m3 1 butla 80     

 

    4. 

Ttlen medyczny sprężony w butlach  aluminiowych o 
pojemności 2 litry  z zaworem zintegrowanym tzn, 
wmontowany na stałe, moduł wyposażony w reduktor 
ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, 
przepływomierz o zakresie pracy 0,5 - 15 l/min, gniazdo 
do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej 
oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do 
podłączenia urządzeń  przenośnych wymagających
dostarczania tlenu medycznego (np.:respirator 
transportowy) 

1 butla 1200     

 

5. 
Podtlenek azotu medyczny - butla 28kg 1 butla 110     

   

 6. Podtlenek azotu medyczny -  butla 7kg 1 butla 8      

7. Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii - butla 10l 1 butla 40         
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8. Dzierżawa butli stalowych różnej pojemności butlodzie ń 109500     
  

9. Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym  butlodzie ń 21600     
  

                                                                                                                                                                                                                        Łączna warto ść brutto:  

 

 

 

 

   
Łączna wartość netto Zadania nr 1:  …………… …… PLN   (słownie : ………………………………………………………….PLN) 
 
Łączna wartość brutto Zadania nr 1:  ………………… PLN   (słownie : ………………………………………………………….PLN) 

 
 

                                                                                ............................................................. 
                                                                            (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
……………………………..,  dnia ………………2016r 
        (miejscowość) 
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Załącznik nr 2B do SIWZ 

         

                               DZP/51/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  
 

  FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY   
   

            
 Zadanie Nr 2           
            

   
   

Lp  Nazwa  
 

Jednostka 
miary 

 

Ilość 
na 24 m-ce 

 

Cena za  
jednostk ę miary 

określoną w  
kol.3 netto PLN  

% 

VAT 

Cena jednostkowa 
brutto PLN 

(kol.5 + kol.6)  

Warto ść 

netto PLN 

(kol. 4 x kol. 5)  

Warto ść 

brutto PLN 

(kol. 8 + kol. 6) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.Tlen medyczny ciekły + transport kg 230 000       

 

2.

Dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego o poj. 6,4 m3 wraz z 
parownicą wyposażony w system telemetrii oparty o 
GSM; system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o 
stanie napełnienia  zbiornika z punktu zbiornikowego do 
centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu 
medycznego z możliwością podglądu danych przez 
zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki 
internetowej 

1 szt/miesi ąc 24     

  
 

  3.Przegląd instalacji gazów medycznych 1/rok 2      

                                                                                                                                                                                                         Łączna warto ść brutto :  
 

 
Łączna wartość netto Zadania nr 2:  …………… …… PLN   (słownie : ………………………………………………………….PLN) 
 
Łączna wartość brutto Zadania nr 2:  ………………… PLN   (słownie : ………………………………………………………….PLN) 

                                                                                                                                              
 
 

                                                                                                                                                    ............................................................. 
                                                                                              (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

……………………………..,  dnia ………………2016 
           (miejscowość 
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           Załącznik nr 2C do SIWZ 

          

                            DZP/51/2016 
 
 
 

            pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  
 

  FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY   
   

            
 Zadanie Nr 3           
            

 
   

Lp  Nazwa  
 

Jednostka 
miary 

 

Ilość 
na 24 m-ce 

 

Cena za  
jednostk ę miary 

określoną w  
kol.3 netto PLN  

% 

VAT 

Cena jednostkowa 
brutto PLN 

(kol.5 + kol.6)  

Warto ść 

netto PLN 

(kol. 4 x kol. 5)  

Warto ść 

brutto PLN 

(kol. 8 + kol. 6) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Dinitrogenii oxidum, Oxygenium gaz medyczny sprężony 
50% + 50%  w butli o poj. 10 litrów, z regulatorem 
ciśnienia i przepływomierzem 

1 butla 22     

  

 

2. Ustniki  
opak * 100 

sztuk  10       

 

  3. Zawór dozujacy do podawania -  dzierżawa 
dzień ( 2 szt ) 1460     

 

    4. Stojak (wózek) do 2 butli dzierżawa 
dzień 730     

 

5. Butle  dzierżawa dzień ( 3 butle )  2190        

 
                                                                                                                                                                                                                     Łączna warto ść brutto : 

 

 
 

Produkty wymienione w pozycji nr 2, 3, 4, 5 – musz ą być kompatybilne z butl ą w pozycji nr 1. 
 
Łączna wartość netto Zadania nr 3:  …………… …… PLN   (słownie : …………………………………………………… …….PLN) 
 
Łączna wartość brutto Zadania nr 3:  ………………… PLN   (słownie : …………… …………………………………………….PLN) 

                                                                                                                                               
 

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

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

……………………………..,  dnia ………………2016r 
      (miejscowość) 



Załącznik Nr 3  
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP /51/2016 
 
 
 
………………………………………….. 
         ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
W oparciu o art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych, przystępując do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostaw ę gazów medycznych wraz z dzier żawą 
zbiornika, butli i przegl ądami instalacji” dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  we Włocławku , 
zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy  Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. - (Dz. U. z 2015r. poz. 
2164  ) w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej 

 
oświadczam(my), że : 
 

1. posiadam(my) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
2. posiadam(my)  wiedzę i doświadczenie, 
 
3. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia , 
 
4. spełniam(my) warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 

 ............................................................. 
                                                                            (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
....................................... , dnia .................. 2016 r. 
        ( miejscowość ) 
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Załącznik Nr 4   
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP /51 /2016 
 

            
............................................................ 
       ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostaw ę gazów medycznych wraz z 
dzier żawą zbiornika, butli i przegl ądami instalacji” dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej 
 

oświadczamy, że : 
 
brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp z dnia 
29 stycznia 2004r. -( Dz. U. z 2016r. poz. 2164 )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ………….. ................................................. 
                                                                                     ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
....................................... , dnia .................. 2016 r. 
        ( miejscowość ) 
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Załącznik Nr 5  

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia DZP/ 51 /2016 

 

UMOWA  NR  DZP/ 51 /2016   (wzór) 

 

zawarta w dniu ……. 2016 r we Włocławku pomiędzy: 

 

I.  Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 

Włocławku z siedzibą przy 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 

KRS: 0000457089, NIP: 888-31-17-873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez: 

Marka Bruzdowicza  – Dyrektora, zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

 

oraz 

 

II.   ………………………………………… z siedzibą w …………………………………………. wpisaną do 

………………………………..pod Nr …………………., NIP : ……………. REGON : …………………., reprezentowana  przez: 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu  

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli i 

przeglądami instalacji, zwanego w dalszej części umowy „towarem“, w ilości i o wartości określonej w * 

załączniku nr …………….. do siwz – Formularzu asortymentowo-cenowym w następujących zadaniach: 

1) * Zadanie nr ….........: 

● Łączna wartość netto : ….................. zł, słownie: ….....................; 

● Łączna wartość brutto: …................. zł, słownie: ….....................  

       * (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2) * Zadanie nr ….........: 

● Łączna wartość netto : ….................. zł, słownie: ….....................; 

● Łączna wartość brutto: …................. zł, słownie: ….....................  

       * (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

3) * Zadanie nr ….........: 

● Łączna wartość netto : ….................. zł, słownie: ….....................; 

● Łączna wartość brutto: …................. zł, słownie: ….....................  

       * (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej 

przepisami prawa. 

3. Łączna wartość umowy wynosi ……… zł słownie : ……….., co stanowi wartość brutto ……… zł , słownie ………… 

§ 2 

wynagrodzenie  

1. Zapłata dokonywana będzie za dostarczony towar, wg cen jednostkowych podanych w Formularzu 

asortymentowo-cenowym, stanowiącym *załącznik nr … do siwz, zgodnie z postanowieniami umowy. 

(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. W cenie dostawy zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 

11 ust.1 lit.a – d umowy. 

 § 3  

płatność 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktury VAT dokumentującej każde z zadania wchodzących 

w skład zamówienia a także jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

2. Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

treści faktury. 

3. Termin płatności wynosi ……… dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu zgodnie z 

postanowieniem ust. 1. 

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób 

trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, iż niniejsza umowa zawarta zostaje z zachowaniem wymogów określonych treścią 

art. 230 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.). 

 

§ 4 

oświadczenia  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenia oraz świadectwa wymagane przepisami 

prawa, wydane przez odpowiedni organ dopuszczający zaoferowany asortyment do stosowania i obrotu na 

rynku krajowym, które zobowiązany będzie okazać na każe żądanie Zamawiającego. 

2. W przypadku okresowej ważności świadectwa określonego w ustępie poprzedzającym obowiązkiem 

Wykonawcy będzie podjęcie odpowiednich działań celem przedłużenia terminu jego obowiązywania przed 

upływem terminu pierwotnego. 

 

§ 5 

okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zawarta na czas określony od …....................... do ….........................., z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Umowa wygasa w przypadku dostarczenia towaru o wartości podanej w §1 ust. 3.  

3. W przypadku gdy w terminie wskazanym w ust. 1 umowa nie zostanie zrealizowana do wartości podanej w §1 

ust. 3 termin obowiązywania umowy może zostać wydłużony, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy.  

 

§ 6 

zasady dostaw 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie na podstawie zamówień 

częściowych, składanych przez …......................................, tel. …...................... lub osobę upoważnioną do jej 

zastępstwa. 

2. Wielkość oraz asortyment dostaw zostaną określone przy każdym jednostkowym zamówieniu, w zależności 

od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamówienia dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą przekazywane Wykonawcy drogą 

telefoniczną na wskazane dane kontaktowe: 

Nr telefonu …………………………………………………….. 

Nr fax   …………………………………………………….. 

4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

dnia jego złożenia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. (tj. Dz.U. 1951 Nr 4 

poz. 28). 

5. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia w 

godz. 07:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem do magazynu medycznego w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Wienieckiej 49, 87-800 Włocławek. 

7. Dostawy w myśl ustępu poprzedzającego odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe 

obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania przedmiotu 

umowy Zamawiającemu. 

8. Wykonawca ma obowiązek należycie zabezpieczyć towar na czas transportu. Poprzez należyte 

zabezpieczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy rozumieć zabezpieczenie uniemożliwiające 

uszkodzenie lub zanieczyszczenie towaru podczas jego transportu a także uniemożliwiające kontakt z nim lub 

jakąkolwiek ingerencję przez osoby trzecie. 

9. Strony ustalają, iż przez dostawę do miejsc wskazanych Zamawiającego należy rozumieć umieszczenie przez 

Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do magazynowania przez Zamawiającego, zgodnie 

z otrzymanymi od niego wytycznymi. 

10. Zamawiający - przy odbiorze towaru – zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo jedynie ilości 

opakowań zbiorczych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy – między 

poszczególnymi pozycjami zadania, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy w 

danym zadaniu. Uprawnienie to w zakresie maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) % zmian ilościowych w 

danej pozycji stanowi nieistotną zmianę umowy, niewymagającą pisemnego aneksu. 

12. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia *(załącznik. nr …do siwz)  

przewidywane zapotrzebowanie nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem 

faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od 
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potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zmniejszenie ilości asortymentu 

podanych w *załączniku nr ……. nie przekroczy 20 ( słownie: dwadzieścia) % ilości przewidzianej w *załączniku 

nr …….  dla danego zadania. 

(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

 

§ 7 

dzierżawa butli gazowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy wydzierżawić Zamawiającemu butle gazowe zgodnie z 

*załącznikiem nr … (przedmiot dzierżawy).  

zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej 

2. Butle muszą spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN 1089-3 w zakresie oznakowania butli z gazem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy raz w roku dokonywać przeglądu instalacji gazów 

medycznych oraz na własny koszt dokonywać konserwacji, usunięcia usterek lub naprawy uszkodzeń 

wynikających z normalnego użytkowania.  

4. Czynności wskazane w ustępie poprzedzającym dokonane zostaną w terminie ustalonym przez strony, celem 

zminimalizowania wpływu przeprowadzonych działań konserwacyjnych na organizację pracy Zamawiającego. 

5. Posadowienie zbiornika przez Wykonawcę oraz podłączenie do istniejącej instalacji nastąpi w dniu 

podpisania umowy lub w dniu następującym po jej podpisaniu. W przypadku gdy dzień następujący, wskazany 

w zdaniu poprzedzającym będzie dniem ustawowo wolnym od pracy dokonanie wskazanych czynności nastąpi 

w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 

6. Zbiornik musi spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego oraz być dopuszczony do eksploatacji 

zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów prawa. 

7. Przekazanie zbiornika zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. Ryzyko przypadkowej 

utraty zbiornika, jego zniszczenia lub uszkodzenia aż do chwili przekazania go Zamawiającemu obciąża 

Wykonawcę.  

8. Montaż i demontaż zbiornika oraz jego transport zostanie wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt. 

 

§ 8 

kontakt 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej 

umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub upoważniona przez niego 

osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej 

umowy jest ….................................................. (tel. nr …...................................) lub upoważniona przez niego osoba 

zastępująca. 

 

§ 9 

nabycie zastępcze  

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 na uwadze postanowienia niniejszej umowy strony postanawiają, iż w przypadku wystąpienia braku 

dostawy bądź jej opóźnienia przekraczającego 24 godziny w stosunku do terminu wynikającego z niniejszej 

umowy Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w  

Formularzu asortymentowo-cenowym u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez 

obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca  

zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę. Należy przez to rozumieć, iż Wykonawca ma 

obowiązek zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym a ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby 

Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary w ustalonym terminie. 

4. Zapłata kwoty o której mowa w ustępie poprzedzającym powinna być dokonana przez Wykonawcę w 

terminie 14 dni liczonym od chwili otrzymania wezwania do zapłaty wystosowanego przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

kary umowne  

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w sposób niezgodny 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. Wykonawca zobowiązuje się do 
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rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia jej zgłoszenia bądź przesłania na koszt 

Wykonawcy kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. 

2. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną Wykonawca ma obowiązek wymiany towaru w 

ciągu 3 dni roboczych od chwili poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

3. Reklamacja dostawy zostanie przekazana Wykonawcy faksem lub wysłana listem poleconym. 

4. W przypadku zwłoki w terminie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 

% wartości brutto części dostawy dostarczonej z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia.  

5. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności 

wady fizyczne towaru lub jego braki ilościowe lub jakościowe) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy wadliwej lub niezgodnej z postanowieniami niniejszej umowy za 

każdy dzień aż do momentu usunięcia niezgodności z warunkami umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 11 

zmiany umowy  

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

a) nastąpi obniżenie ceny; 

b) 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 uPzp, 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 uPzp. 

c) 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 uPzp, 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 uPzp; 

d) 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 uPzp , 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 uPzp; 

e) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony dla realizacji niniejszej umowy, 

f) nastąpią zmiany terminu obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z treścią § 5. 

2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania 

umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy 
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zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie 

gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na 

który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową 

Wykonawca winien udokumentować ten fakt.  

 

§ 12 

odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 

zapisy końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. - o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn.zm.). 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Integralną część umowy stanowi : 

a) Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia- *załącznik nr … do siwz, 

     *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

..................................................      ................................................ 
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Załącznik Nr 6  
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/51/2016 
 
............................................................ 

          ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 

Wykaz wykonanych dostaw 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostaw ę gazów medycznych wraz z dzier żawą 
zbiornika, butli i przegl ądami instalacji  ”  dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w 
imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie 
dostaw objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
– co najmniej 1 dostawę do każdego z zadań  w zakresie dostawy gazów medycznych o 
wartości minimum PLN brutto wymienionych w rozdziale V pkt 5.1. ppkt II,  w ramach 
jednego kontraktu, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorów wraz z 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie : 
 

l.p. Nazwa i adres Zleceniodawcy Nazwa dostarczanego 
asortymentu 

Termin 
wykonania 

Warto ść zamówienia  
 brutto [PLN] 

 

1. 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. 

 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

 

 

 

 

   

itd. 
......................................................... 

                                                                                    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  
 
......................... , dnia .................. 2016 r. 
         ( miejscowość )   
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Załącznik Nr 7  

 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
DZP/51/2016 

 
………………………………………. 
    ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 
Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o ty m, że 
wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku w trybie przetargu nieograniczonego na : „Dostaw ę 
gazów medycznych wraz z dzier żawą zbiornika, butli i przegl ądami instalacji  ”  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, oświadczam/y/, że podmiot, 
który reprezentuję: 
 
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164)∗ 
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w skład której 
wchodzą poniższe podmioty:∗ 
 

 
Lp.  Nazwa podmiotu Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

 
UWAGA! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – rozumie  się przez to 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również  tego przedsiębiorcę. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk. 
 
 
  
……………………………                                                                                           ……………………………………………. 
  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób    
                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w   
                                                                                                                                        imieniu wykonawcy) 
∗ Niewłaściwe skreślić 


