
Numer sprawy 08/PN/2017 

Zatwierdzam: 

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

podpis Dyrektora 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2015 r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej Pzp lub ustawą postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego

Podstawa prawna:

Art. 39 – 46 Pzp

Nazwa nadana przez Zamawiającego dla zamówienia publicznego:

TECHNIKI OPERACYJNE

znak sprawy 08/PN/2017

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209.000,00 euro 

ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  23.03.2017 r. 

na stronie internetowej www.otwock-szpital.pl w dniu    23.03.2017 r.

w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu    23 .03.2017 r. 

Termin składania ofert  31  .03.2017 r. do godz. 10.30 

Termin otwarcia ofert  31  .03.2017 r. o godz. 11.00 
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Rozdział 1 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 

05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 

NIP: 532-16-64-002

KRS: 0000080790

Tel: 22 344 64 72

Fax: 22 344 64 74

strona internetowa: www.otwock-szpital.pl 

godziny pracy: 07.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy) 

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:           Pani Hanna Cichecka – 22 344 64 26

e-mail: zampub@otwock-szpital.pl

Rozdział 2 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, tj. PRZETRAG 
NIEOGRANICZONY poniżej 209 tys. euro. 

Rozdział 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi bronchoskopowych –   4 pakiety  dla 
Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, zwanego dalej Zamawiającym 

2. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Główny przedmiot      33160000-9
Pełna nazwa:              TECHNIKI OPERACYJNE

Rozdział 4 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi być wykonane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
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Rozdział 5 

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU oraz OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz zgodnie z art. 24 
ust. 5 pkt 1-8 Pzp 

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z 
ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  w szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej 

Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane 
oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane 
oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

c) zdolności technicznej i zawodowej 

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane 
oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
wymaganych dokumentów, określonych w Rozdziale 6 SIWZ. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 
ustawy. 

Rozdział 6 

WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z 
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ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 
przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
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których mowa w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716).

i) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 

Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 Ustawy
PZP.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca w terminie 3 dni 
od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje 
Zamawiającemu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wraz z 
oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 
według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. 

5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ, 
Wykonawca wraz ofertą złoży następujące dokumenty:

1)Uzupełniony Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem 2

2) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie 
kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr. 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SIWZ; Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia od producenta 
zgodności oferowanych implantów ( jakimi są zszywki  stapletów ) z procedurami MRI i 
NMR dla statycznego pola magnetycznego do 3.0 Tesla włącznie .

4) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów 
wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów (w języku polskim). 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13-22 i ust. 5. 

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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10. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 
którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 8. 

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na 
załącznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące 
podwykonawców. 

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie - 
wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

15. Jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu 
wymienionego w pkt 3 lit. a) Wykonawca złoży wraz ofertą Pełnomocnictwo do 
podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień w oryginale lub poświadczone 
notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, 
imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 
3 lit a) oraz jej podpisem. 

16. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

18. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a-c - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

19. Dokument, o których mowa w pkt 3 lit. a) lub 18 pkt. 2) powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

20. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o których 
mowa w pkt 18, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

21. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 
przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

22. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

23. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

24. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
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25. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do 
wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty 
lub oświadczenia się znajdują. 

26. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik. 

27. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający 
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

Rozdział 7 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują : 

• pisemnie: osobiście lub za pośrednictwem poczty/ firmy kurierskiej do siedziby 
Zamawiającego na adres: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80, do Sekretariatu pok.nr 1

• faksem: 22 344 64 74
• pocztą elektroniczną: zampub@otwock-szpital.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie 
fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak 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. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu jego składania lub 
dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
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pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieści na stronie internetowej. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację. Specyfikacja jest udostępniana 
na stronie internetowej www.otwock-szpital.pl, więc Zamawiający zamieści modyfikację 
także na tej stronie. 

7. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Pani Hanna Cichecka tel. (22) 34 46 426 

Rozdział 8 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Rozdział 9 

TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział 10 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dany pakiet. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
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3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz 
by strony oferty były połączone w sposób trwały. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty. 

6. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią dodatki do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w 
kolejności wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 
pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z
dopiskiem ZMIANA. 

9. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

10. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Koperta powinna być 
dokładnie zaklejona i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem oraz zaadresowana wg 
wzoru: 

ZAMAWIAJ ĄCY:

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 05-400 OTWOCK UL. NARUTOWICZA 80

WYKONAWCA:

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

ADRES WYKONAWCY: …………………………………………………………………… 

OZNACZENIE:  Dostawa technik operacyjnych – zadanie nr :..

NUMER SPRAWY: 8/ PN/ 2017 

NAPIS: NIE OTWIERA Ć DO DNIA  31  .03. 2017 r. DO GODZINY 11:00 

Rozdział 11 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres: 05-400 Otwock ul. 
Narutowicza 80do dnia   31 .03 .2017 r. do godz. 10:30 w SEKRETARIACIE pokój nr 1

2. Wykonawcy, którzy zlecili przesłanie ofert przez firmy kurierskie, winni wydać rzetelną 
dyspozycję co do godziny i dokładnego miejsca dostarczenia przesyłki. Kopertę firmy 
kurierskiej należy opisać tak jak zalecono w SIWZ Rozdz.10 pkt.11. Kurier powinien uzyskać
potwierdzenie złożonej przesyłki przez upoważnionego pracownika kancelarii 
Zamawiającego. Przesyłka kurierska przyjęta poza kancelaria będzie potraktowana jako inna 
korespondencja, która zgodnie z procedurami nie podlega ewidencji kancelarii. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 .03.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego 
wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ. 

Rozdział 12 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena proponowana przez Wykonawcę musi obejmować: 

- wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami zamawiającego 

- zakres całego przedmiotu zamówienia między innymi transport i rozładunek oraz wszelkie 
proponowane rabaty i upusty. 

2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

3. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie 
oferty. 

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

Rozdział 13 

KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa Zamawiającego. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz niezwłocznie 
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie: 

3.1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 

3.2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3.3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

3.4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

3.5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. W przypadku gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

4.1) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w pkt. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia, 

4.2) Wartości zamówienia powiększonej o należyty podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w pkt. 3 
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5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, 
oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie 
odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz 
Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską 
cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w 
rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

9. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach, otrzyma 
najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów. 

10. Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 PZP wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

11. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

 Do oceny zadania nr 1 , zadania nr 2 i zadania nr 3 :

Kryterium wyboru Znaczenie

A Cena oferty 60 %
B Jakość 40 %

 

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.

Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określonego  kryterium,  otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów.
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Ad. a) algorytm oceny kryterium cena oferty:

Cena minimalna

                          Wp (C)  =   ------------------------------- x 60%, gdzie:

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

J  jakość

Ad.b ) algorytm oceny kryterium Jakość :

Za kryterium „Jakość” można uzyskać max 40 pkt.

  Oceny jakości dokona odrębna komisja powołana przez Dyrektora Centrum, która po usunięciu znaków 
identyfikacyjnych  firmy oceni daną próbkę. Ocena dokonywana będzie w skali : od 1 do 40 punktów 1 punkt = 
1% wg niżej opisanych parametrów :

1. Blokada użycia pustego lub uszkodzonego ładunku         - 10 pkt.. 

2..kontrola odpięcia staplera                  - 10 pkt.

3. Ergonomia użycia                              - 10 pkt

4. Efekt hemostazy i aerostazy              - 10 pkt.

W celu  dokonania oceny jakościowej Zmawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek  danego 
artykułu w ilo ściach po 1 sztuce do każdego zadania .

Niedostarczenie próbek z ofertą powoduje odrzucenie oferty.

Suma punktów oferty = Wp(C) przyznanych przez oceniających wg zasad określonych wyżej
w każdym kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  Oferta, która w
sumie uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

              Do oceny zadania nr 4

Kryterium wyboru Znaczenie

A Cena oferty 60 %
B termin dostawy 40 %

 

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.

Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określonego  kryterium,  otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów.

 

Ad. b) algorytm oceny kryterium termin dostawy :
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Najkrótszy oferowany termin dostawy

                          Wp (T)  =   ------------------------------- x 40%, 

Termin dostawy oferty badanej

Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze (96 godz.)od daty złożenia zamówienia. 
Minimalny termin dostawy nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy ( 24 godz.) od daty 
złożenia zamówienia W przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy oferta zostanie 
odrzucona. 

13. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

14. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

15. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 
ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

16. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

Rozdział 14 

FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć SPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

1.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

1.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach o których mowa w art. 89 ust 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

1.4 wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 
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do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu; 

1.5 dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów; 

1.6 nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów; 

1.7 unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem wystąpienie okoliczności w art. 94 ust. 2 
ustawy 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym 
postępowaniu o zamówienia publiczne. 

Rozdział 16 

WZÓR UMOWY 

1. Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze
umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 

zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

2.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

2.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 

2.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
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2.4 ustawowa zmiana stawki VAT. 

3. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 
wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 

Rozdział 17 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego: 

• określenia warunków udziału w postępowaniu, 
• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
• odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia,− 
• wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp. 

4. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

5. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp. 

Rozdział 18 

OFERTA CZĘŚCIOWA 

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na  poszczególne 
zadania  -ilość zadań -4

Rozdział 19 

UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Rozdział 20 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
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Rozdział 21 

OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

Rozdział 22 

POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: 
www.otwock-szpital.pl 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną, 
korespondencję należy kierować na adres: zampub@otwock-szpital.pl 

Rozdział 23 

ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w 
walutach obcych. 

2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

Rozdział 24 

AUKCJA ELEKTORNICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym 
postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Rozdział 25 

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o 
zamówienie publiczne. 

Rozdział 26 

Określenie wymagań, gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą brały udział 
osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne 

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji 
świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych
wymagań w tym zakresie. 

Załączniki do SIWZ: 
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1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ; Tabele asortymentowo-cenowe– zał. nr 2 , do 
SIWZ 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 4 do SIWZ 

5. Oświadczenie dot. oferowanego sprzętu – zał. nr 5 do SIWZ 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ 

7. Projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ 

Podpis Przewodniczącego Komisji

……………………………………
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Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

 

UMOWA NR                 /8/ PN/ 2017

zawarta w dniu ……………….. 2017 r. w Otwocku, pomiędzy: 

Mazowieckim Centrum Leczenia  Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. 
Narutowicza 80

 reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio - Dyrektora Centrum
przy kontrasygnacie Marii Sierpińskiej  -            Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym

oraz ...............................................................................................................................................

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

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą 

§  1

1. Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych późniejszymi zmianami .

2 .Przedmiotem Umowy jest  Dostawa  technik operacyjnych 

 3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta i  formularz cenowy Wykonawcy  

stanowiące  załącznik nr 1 i 2 do Umowy.

§  2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 przez 12 
miesięcy, sukcesywnie, począwszy od momentu udzielenia zamówienia według 
zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego.

2. Zamawiający w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności , zastrzega sobie
możliwość niezrealizowania do 20% wartości przedmiotu umowy 

§  3

Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniach roboczych, w godzinach  9.00
– 14,00  .

§  4
1.       Wykonawca zobowiązany jest do  dostawy przedmiotu zamówienia do godz. 14:00, 

(w  innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest każdorazowego uzgadniania z 
Zamawiającym terminu i godziny ) wraz z dwiema fakturami dla Zamawiającego – 

20



oryginał + kopia .

2.       Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia do wskazanego w 
Aptece pomieszczenia magazynowego. 

3.       Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania 
Zamawiającego ( fax: 22/34-46-458; e-meil:apteka@otwock-szpital.pl) o wszelkich 
znanych mu przerwach w produkcji lub kłopotach związanych z zakupem leków z 
umowy, szczególnie tych, które nie posiadają zamienników.

4. Termin dostawy  -
-  dla Zadań nr 1,nr 2 i nr 3- maks. 4 dni robocze 
- dla zadańia nr 4 ……….( zgodnie ze złożoną ofertą ) dni robocze 
od daty złożenia pisemnego zamówienia .

§  5

Dostarczane  artykuły muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od 
daty dostarczenia .

§ 6

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

1. Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę  ustaloną na
podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy  
(załącznik nr 2) zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1  ustala się  na podstawie cen jednostkowych, według 
zasad określonych w formularzu cenowym i wynosi ona netto  : ................................ zł / 
słownie : ...................................................zł., plus   ..%  podatku VAT w 
kwocie  : .......................... zł, co stanowi wartość oferty brutto :……………………./ słownie :
…………………………………………………………………….
3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują stałe ceny wyszczególnione w formularzu 
ofertowym Wykonawcy. 
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w  ramach niniejszej umowy zmiana ta 
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 8

1. Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci 
faktur
częściowych, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę 
odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

3. Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie : 60 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury...

3.  Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej
umowy na rzecz innych podmiotów.

4. Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są 
opóźnienia w zapłacie .
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§10

1. Strony  ustalają  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
     a) w wysokości  0,2 % wartości  partii  towaru za każdy dzień  zwłoki,  jeżeli  towar nie

został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b)  w  wysokości  0,2%  wartości  partii  towaru  za  dostarczenie  towaru  w  ilości  nie
odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).

3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę  umowną  w  wysokości  0,2  % wartości  partii
towaru    za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.

4.Strony   zastrzegają   sobie   prawo   dochodzenie   odszkodowania   uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych.

§11

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  Umowy  wymaga  formy  pisemnej,  pod  rygorem
nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej
nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
że konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§12

W razie wystąpienia 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  jednego  miesiąca  od  powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu
wykonania części Umowy.

§13

W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego 

§14

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od   tj. od  …………….. 2017 r do 
…………….. 2018r.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§16

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.
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§17

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy 
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